
číslo zmluvy: IROP-CLLD-X653-5 12-001-006

MINISTER$~VO

INVISTICIÍ RECIONALNEHO ROZYOJA EURÓPSKA OMA
A INFOP‘MATIZACIE EURÓPSKY FOND

W‘n.n,m#c~SMt SLOVENSKEJ REPUBLIKy REGIONÁLNEHOROZVOJA

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FJNANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podl‘a ~ 269 odsek 2
zákona č. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, (d‘alej len „Obchodný
zákonník“), v nadväznosti na ~ 3 ods‘ 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (d‘alej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podl‘a ~ 20 odsek 2 zákona
Č. 523 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Miestnou akčnou skupinou
názov: Občianske združenie MAS LEV, o.z.
sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
IC& 42084616
konajúci: Ing. Mdrea Hradiská, PhD., predseda MAS
poštová adresa: Námestie Majstra Pavla 28,05401 Levoča
(d‘alej ako „MAS“)

a

Užívatel‘om
názov: Obec Kurimany
sídlo: Kurimany 59, 054 01 Levoča
IČO: 00329291
konajúci: Ing. Martin Faltin, starosta obce
poštová adresa: Kurimany 59, 05401 Levoča

(d‘alej ako „Uživatel“)

(MAS a Užívatel‘ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku označujú ďalej spoločne aj ako
„Zmluvné strany‘ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

(A) MAS je občianskym združením, ktorému bola schválená Stratégia CLLD a udelený štatút
MAS rozhodnutím Pódohospodárskej platobnej agentúry. MAS získava finančné prostriedky
na financovanie projektov užívatel‘ov v rámci Stratégie CLLD, ktoré majú byť
spolufinancované z IROP, od Riadiaceho orgánu na základe Zmluvy o NFP IROP-Z
102051X653-51 1 512-28 vn forme nenávratného finančného príspevku.

(B) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o Príspevok podal Užívatel‘ Žiadosť
o prispevok, o ktorej MAS rozhodla v súlade s čI. 34 ods‘ 3 písm. O Všeobecného nariadenia
tak, že dňa 17.10.2022 vydala Oznámenie o schválení Žiadosti o príspevok.

(C) Zmluva o poskytnutí Príspevku sa uzatvára na základe vydaného Oznámenia o schválení
Žiadosti o prispevok v súlade s právnymi predpismi uvedenými v jej záhlaví.



ÚVODNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD

1.1 Pojmom „Zniluva o poskytnutí Príspevku“ sa označuje táto zmluva vrátane jej pruloh, v znení
prípadných neskorších dodatkov, zmien a doplnení, ktorá bota uzatvorená medzi Užívatel‘om
a MAS na základe Oznámenia o schválení žiadosti o príspevok. Pre úplnosf sa uvádza, že ak sa
v texte uvádza „zmluva“ $ malým zaČiatoČným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej
prtloh. Pnlohy vymenované v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí Príspevku. V lmplementačnom modeli CLLD sa
Zmluva o poskytnutí Príspevku označuje ako „Zmluva o príspevku“.

1.2 Zmluva o poskytnutí Príspevku využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície,
ktoré sú uvedené v článku I prílohy č. I zmluvy, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky
(d‘alej ako „VZP“). Defmície uvedené v či. I Vzp sa rovnako vzt‘ahujú na celú zmluvu
o poskytnutí Príspevku, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na Vzp a ďalšie jej prilohy.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, odseku 3 článku I Vzp a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s vel‘kým začiatočným písmenom a pojmy definované vo Všeobecnom
nariadení, Nariadeniach kjednottivým EŠIF a v lmplementačných nariadeniach majú taký
istý význam, keď sú použité v Zmluvc o poskytnutí Príspcvku; v prípadc rozdiclnych
definícií má prednosť deflnícia uvedená v zmluve o poskytnutí príspevku;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej zmluve
o poskytnutí Príspevku, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v mom
gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom,
akje z kontextu nepochybné, že ideo definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba vjednotnom čísle zahtňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) vjednom rode zahtňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahřňajú f~‘zické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkol‘vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkol‘vek ich zmenu,
t.j. použije sa vždy v platnom znení, okrem pripadu, ak z Právnych predpisov alebo aktov
EÚ alebo z Právnych predpisov SR vyplýva povinnosť uplatňovania ich ustanovení v znení
platnom v určitom čase, napríklad v prípade štátnej pomoci pomoci de minimis ku dňu
poskytnutia pomoci;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosf zmluvy o poskytnutí Príspevku a nemajú význam
pri výklade tejto zmlu‘~‘ o poskytnutí Príspevku.

1.4 V nadväznosti na ustanovenie * 273 Obchodného zákonníka súčasfou zmluvy o poskytnutí
Príspevku sú VzP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmIu‘~ných strán,
rózne procesy pri poskytovaní Príspevku, monitorovanie a kontrola pri jeho cerpani, riešenie
Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spósob platieb a s tým spojené otázky, ako aj d‘alšie otázky,
ktoré medzi zmiuvnými stranami móžu vzniknúť pri poskytovaní Príspevku podl‘a zmlu‘7
o poskytnutí Príspevku. Akákol‘vek povinnosf vypiývajúca pre ktorúkol‘vek zmiuvnú stranu
z V~P je rovnako závázná, ako keby bola obsialmutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej
úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednost‘ úprava obsiahnutá v tejto zmluve.
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2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je úprava práv a povinností medii MAS
a Užívatel‘om pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívatel‘ovi na Realizáciu Projektu, ktorý
je predmetom Schválenej žiadosti o príspevok:

Názov projektu: Budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie
bezpečnosti dopravy v obci Kurimany

Kód projektu: IROP-CLLD-X653-51 2-001-006

Miesto realizácie projektu: Kurimany

Kód Výzvy: IROP-CLLD-X653-512-0O1

Použitý systém financovania: refundácia

(d‘alej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je spolufinancovanie Realizácie Projektu Užívatel‘a
poskytnutím Prispevku na dosiahnutie cieľa Projektu, ktorým je:

a) samotné zrealizovanie Projektu tak, ako vyplýva zo Schválencj žiadosti o piíspcvuk
v znení zmien Projektu akceptovaných podľa článku 6 zmluvy a

b) napinenie Merateľných ukazovatel‘ov Projektu definovaných v Prulohe Č. 2 zmluvy, a to
podl‘a času plnenia Meratel‘ného ukazovateľa Projektu bud‘ k dátumu Ukončenia
realizácie Projektu alebo Po Ukončení realizácie Projektu a ich následné udržanie počas
Obdobia Udržateľnosti Projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71
Všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí Príspevku.

2.3 MAS sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí Príspevku poskytne Príspevok Užívatel‘ovi
za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku v súvislosti s úhradou Oprávnených výdavkov, a to
spósobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí Príspevku, so Schválenou žiadosťou
o príspevok, so Zmluvou o NEP, so Systémom flnančného riadenia, so všetkými dokumentmi, na
ktoré Zmluva o poskytnutí Príspevku odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych
dokumentov a v súíade s Právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ. Príspevok predstavuje
finančné prostriedky, ktoré MAS poskytuje Užívatel‘ovi v nadväznosti na Zmluvu o NEP
z nenávratného finančného príspevku poskytnutého MAS zo strany Riadiaceho orgánu
z prostricdkov lntcgrovaného regionálneho operačného programu spolufinancovaného
Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa
označuje ako „Príspevok“).

2.4 Užívatel‘ sa zaväzuje prijať poskytnutý Príspevok, použif ho v súlade s podmienkami
stanovenými v Zmluve o poskytnutí Príspevku ajej účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku
a realizovat‘ všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý ciel‘ Projektu uvedený v odseku 2.2
tohto článku a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskór do uplynutia
doby Realizácie Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu „Realizácia Projektu“ v článku I
ods. 3 VZP. Na preukázanie pinenia ciel‘a Projektu podl‘a odseku 2.2 tohto článku je Uživatel‘
povinný udelif alebo zabezpečif udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného
alebo viacerých Merateľných ukazovatel‘ov Projektu sa preukazuje spósobom, ktorý udelenie
súhlasu vyžaduje. Súhlasom podl‘a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním
údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia Príspevku, ktoré MAS uviedla v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí Príspevku. Porušenie podmienok poskytnutia
Príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí Príspevku a Užívatel‘
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je povinný vrátif Príspevok alebo jeho časf v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych
dokumentov nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia Príspevku iný postup.

2.6 Užívateľ berle na vedomie, že Príspevok predstavuje finančné prostriedky, ktoré boll súčasfou
finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku, ktorý poskytol Riadiaci orgán
MAS ako prijímatel‘ovi podl‘a Zmluvy o NEP. Príspevok poskytnutý v zmysle Zmluvy
o poskytnutí Príspevku je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v důsledku čoho
musia byť finančné prostriedky tvoriace Príspevok vynaložené:

a) v súlade so zásadou riadneho finanČného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia
2018 1046,

hl hospodárne. efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami

vyplývajúcimi z * 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

MAS je oprávnená prijaf osobitiié pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa
písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť leh do
jednotlivých úkonov, ktoré vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy
o poskytnutí Príspevku (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (d‘alej aj

s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci
výkoiiu iuej kouLioly) clo uplynutia Obdoba Udižatel‘iiosLi Piojektu. Ak Uživatel‘ por uší Lásadu
alebo pravidlá podl‘a písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť Príspevok alebo jeho časť
v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 Zmluvné strany súhlasia s tým, že Riadiaci orgán má právo, nie však povinnost‘, v rozsahu svojho
uváženia, metodicky usmerňovať Zmluvné strany v súvislosti s Projektom a v nadväznosti na
záväzky vyplývajúce Zmluvným stranám zo Zmluvy o poskytnutí Príspevku. Zmluvné strany sa
zaväzujú takéto usmernenia akceptovat‘ a realizovat‘ opatrenia navrhnuté Riadiacim orgánom, ak
metodické usmernenie Riadiaceho orgánu nie je v rozpore s dokumentmi uvedenými v Článku 3
ods. 3.3 tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku. Na takýto rozpor je Zmluvná strana povinná
Riadiaci orgán upozornit‘ Bezodkladne Po doručení metodického usmernenia, inak sa má zato, že
s obsahom metodického usmernenia každý z nich súhlasí a zaväzuje sa plnit‘ v ňom uvedené
povinnosti a postupovat‘ podľa nebo bez výhrad.

2.8 Užívatel‘ je povinný zdržať sa vykonania akéhokol‘vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo
právneho vzt‘ahu s tret‘ou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohl‘adom na skutočnost‘, že Príspevok je poskytovaný z verejných
zdrojov.

2.9 MAS sa zavázuje využívat‘ dokumenty súvisiace s Projektom ‚ýlučne oprávnenými osobami
zapojenými najmä do procesu registrácie, schval‘ovania, hodnotenia, riadenia, monitorovania
a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní závázkom mlčanlivosti, čím nie
sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
Takýmito oprávnenými osobami sú aj Orgány zapojené do riadenia, auditu a kontroly EŠIF
vrátane finančného riadenia a s nimi spolupracujúce orgány, ako aj ině orgány štátnej správy
působiace v oblasti ochrany a podpory hospodárskej sút‘aže.

2.10 Prispevok nemožno poskytnút‘ Užívatel‘ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku
uložený trest zákazu prijímat‘ dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podl‘a
~ 17 až IQ zákonač. 91/2016 Z. z. otrestnej zodpovednosti právnických osůh a zmene a doplnení
niektorých zákonov v účinnom znení. V prípade, ak v Čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku
podľa prvej vety už bol Prispevok alebojeho čast‘ Užívatel‘ovi vyplatený, MAS má právo odstúpit‘
od Zmluvy o poskytnutí Príspevku pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí Príspevku
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Užívateľom podl‘a článku 9 VZP a Užívatel‘je povinný vrátiť Príspevok alebo jeho časť v súlade
s článkom 10 Vzp.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 14 882,76 EUR
(slovom: Štrnásťtisíc osemstoosemdesiatdva eur sedemdesiatšesť centov),

b) MAS poskytne Užívatel‘ovi Príspevok maximálne do výšky 10 538,39 EUR (slovom:
Desaťtisíc paťstotridsaťosem eur tridsafdeväť centov), čo predstavuje 70,8000 z Celkových
oprávnenýeh výdavkov na ReatiTáclu Projektu podľa ods ~ I písm a) tohto článku zmltn)

c) Užívatel‘ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 29,20 0~ (slovom:
Dvadsafdeváf celých dvadsať percent), čo Dredstavuie sumu 4 344,37 EUR
(slovom: Štyritisíc tristoštyridsaťštyri eur tridsaťsedem centov) z Celkových
oprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu podl‘a ods. 3.1 písm. a) tohto článku
Linluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie Projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie ciel‘a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

3.2 Maximálna výška Príspevku uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dójde z technických dóvodov na strane MAS,
v dósledku ktorých móže byť odchýlka vo výške Príspevku maximálne O,010o z maximálnej
výšky Príspevku uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Užívatel‘ súčasne bene na vedomie,
že výška Príspevku na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená
Užívateľovi, závisí od výsledkov Užívatei‘om vykonaného Verejného obstarávania a z neho
vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohl‘adom
na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od
spinenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí Príspevku. vrátane podmienok
oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 MAS poskytuje Príspevok IJžívatel‘ovi výlučne v súvislosti s Realizáciou Projektu za spinenia
podmienok s(anovených:

a) Zmluvou o poskytnutí Príspevku,
b) Právnymi predpismi SR,
c) Právnymi aktmi EÚ,
d) Systémom finaněného riadenia a dokumentmi vydanými na jeho základe v tých Častiach,

ktoré sa vzťahujú aj na poskytovanie príspevkov užívatel‘om, ak holi Zverejnené,
e) schváleným dokumentom Integrovaný regionálny operaěný program, príslušnou Schémou

pomoci (ak sa uplatňuje), Výzvou ajej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie
a predkladanie žiadostí o Príspevok, ak holi tieto podklady Zverejnené, Systémom riadenia
CLLD v časti regulujúcej implementáciu CLLD v rámci IROP,

f) Implementačným modelom CLLD, ktorýje Zverejnený,
g) Právnymi dokumentmi, z ktorých pne Užívateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich

zmena v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ak sú Zverejnené.

V prípade rozpon medzi Zmluvou o poskytnutí Príspevku a Implementačným modelom CLLD
aJalebo Právnymi dokumentmi, má prednosť Zmluva o poskytnutí Príspevku (vrátane jej príloh).
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3.4 Užívatel‘ sa zavAzuje použit‘ Príspevok výluČne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu
a Projektu a za spinenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí Príspevku a v súlade s
právnymi predpismi, aktmi alebo dokumentmi uvedenými v písm. b) až g) ods. 3.3 tohto článku.
MAS sa zavAzuje informovat‘ Užívateľa o tých Častiach Zmluvy o NFP, ktoré musia byť
rešpektované aj zo strany Užívateľa na to, aby Projektom generované výdavky boli Oprávnenými
výdavkami. Uživatel‘ je uzrozumený stým, že v pripade, ak zjeho strany nedójde k plneniu
záväzkov majúcich póvod v Zmluve o NFP, hoci bol o ich existencii riadne informovaný,
v důsledku čoho vzniknú v Projekte Neoprávnené výdavky, zodpovednosť za tieto Neoprávnené
výdavky znáša Užívateľ.

3.5 Uživatel‘ sa zavAzuje, že nebude čerpať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na
Rcalii&‘iu PzujckLu, zia kLozú je puskyknaz~ý Pzíspcvok „ nnysle tejto Zmluvy o poskytnutí
Príspevku a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovai~ie tých istých
výdavkov zo zdrojov mých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z mých
verejných zdrojov alebo zdrojov El). V prípade porušenia uvedených povinností je MAS
oprávnená žiadať od Užívatel‘a vrátenie Príspevku alebo jeho časti a Užívatel‘ je povinný vrátiť
Príspevok alebo jeho čast‘ v súlade s článkom 10 VZP.

3.6 UžívaLeF bene na vedumie, že Ptíspevuk, a Lu aj každá jeho časť je vetejizýlni fluzanciazizi. Na
kontrolu a audit použitia týchto finanČných prostriedkov, ukiadanie a vymáhanie sankcií za
purušenie rinančnej disciplíny sa vzťaliuje itžiin uplavený v Zunluve o puskyLnuti Piíspevku,
v Právnych predpisoch SR a v Právnych aktoch EÚ (najmä v Zákone o príspevku z EŠIF,
v Zákone o rozpočtových pravidlách a v Zákone o finanČnej kontrole a audite). Uživatel‘ sa
súčasne zavAzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí Príspevku dodržiavaf všetky
právne predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 písm. b) až g) tohto Článku.

3.7 Ustanovením ods. 3.1 tohto Článku nieje dotknuté právo MAS alebo mého oprávneného orgánu
(CertifikaČný orgán, Orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 Všeobecného
nariadenia.

3.8 Neuplatňuje.

3.9 Vzhl‘adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie Príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí
Príspevku nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Uživatel‘ zmení charakter Aktivit
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávaf akékol‘vek úkony, v důsledku
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt,je povinný vrátit‘
alebo vymócť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami
vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov El), spolu s úrokmi vo výške,
v Lehotách a spósobom vyplývajúcim z príslušných Právnych predpisov SR a Právnych aktov EU.
Užívateľ je súčasne povinný vrátit‘ Príspevok alebo jeho časf v důsledku porušenia povinnosti
podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článku 10 VZP. Povinnosti Užívateľa uvedené v článku
6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. ICOMUNIKÁCL4 ZMLUVNÝCH STRAN A DORUČOVANJE

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí Príspevku si
pre svoju závAznost‘ vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné
strany povinné uvádzat‘ kód Projektu a názov Projektu podľa Článku 2 odsek 2.1. zmluvy.
Zmluvné strany sa zavAzujú, že v nevyhnutných prípadoch může mat‘ takáto komunikácia
písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú
komunikáciu v listinnej podobe používat‘ poštové adresy uvedené v záhlaví zmluvy, ak nedošlo
k oznámeniu zmeny adresy spůsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
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Užívatel‘om podl‘a článku 9 VZP a Užívatel‘je povinný vrátiť Prispevok alebojeho časť v súlade
s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 14 882,76 EUR
(slovom: Štrnásťtisíc osemstoosemdesiatdva eur sedemdesiatšesť centov),

b) MAS poskytne Užívateľovi Príspevok maximálne do výšky 10538,39 EUR (slovom:
Desaftisíc pät‘stotridsafosem eur tridsafdeväf centov), čo predstavuje 70,80 0~ z Celkových
op‘ávLicnýclt výdavkov na RcalizáLiu Piojektu podľa ods. 3.1 pístu. ci) Lolito Článku niiluvy,

c) Užívatel‘ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 29,20 % (slovom:
Dvadsaťdeväf celých dvadsaf percent), čo oredstavule sumu 4 344.37 EUR
(slovom: Štyritisíc tristoštvridsaťštvri eur tridsaťsedem eentov) z Celkových
oprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu podl‘a ods. 3.1 písm. a) tohto článku
zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie Projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie ciel‘a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

3.2 Maximálna výška Príspevku uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dójde z technických důvodov na strane MAS,
v důsledku ktorých může byť odchýlka vo výške Príspevku maximálne 0,O1°o z maximálnej
výšky Príspevku uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tobto článku. Užívateľ súčasne berle na vedomie,
že výška Príspevku na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená
Užívatel‘ovi, závisí od výsledkov Užívatel‘om vykonaného Verejného obstarávania a z neho
vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohl‘adom
na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od
splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí Príspevku. vrátane podmienok
oprávnenosti výdavkov podl‘a článku 14 VZP.

3.3 MAS poskytuje Príspevok Užívatcľovi výlučne v súvislosti $ Rcalizáciou Projektu ta spluenia
podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí Príspevku,
b) Právnymi predpismi SR,
c) Prá‘mymi aktmi EÚ,
d) Systérnorn finančného riadenia a dokumentmi vydanými na jeho základe v tých Častiach,

ktoré sa vzťahujú aj na poskytovanie príspevkov užívateľom, ak boli Zverejnené,
e) schváleným dokumentom Integrovaný regionálny operačný program, príslušnou Schémou

pomoci (ak sa uplatňuje), Výzvou ajej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie
a predkladanie žiadostí o Príspevok, ak boli tieto podklady Zverejnené, Systémom riadenia
CLLD v Časti regulujúcej implementáciu CLLD v rámci IROP,

D lmplementačným modelom CLLD, ktorý je Zverejnený,
g) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Užívatel‘a vyplývajú práva a povinnosti alebo ich

zmena v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ak sú Zverejnené.

V prípade rozporu medzi Zmluvou o poskytnutí Príspevku a lmplementačným modelom CLLD
alalebo Právnymi dokumentmi, má prednosť Zmluva o poskytnutí Príspevku (vrátane jej príloh).
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3.4 Užívatel‘ sa zaväzuje použif Prispevok výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu
a Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí Príspevku a v súlade s
právnymi predpismi, aktmi alebo dokumentmi uvedenými v písm. b) až g) ods. 3.3 tohto článku.
MAS sa zavázuje informovaf Užívatel‘a o tých častiach Zmluvy o NFP, ktoré musia byť
rešpektované aj zo strany Užívatel‘a na to, aby Projektom generované výdavky boli Oprávnenými
výdavkami. Užívatel‘ je uzrozumený stým, že v pripade, ak zjeho strany nedójde k plneniu
závázkov majúcich původ v Zmluve o NFP, hoci bol o ich existencii riadne informovaný,
v důsledku čoho vzniknú v Projekte Neoprávnené výdavky, zodpovednosť za tieto Neoprávnené
výdavky znáša Užívatel‘.

3.5 Uživatel‘ sa zaväzuje, že nebude čerpať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na
Realtzáctu Projektu, na ktorú je poskytovaný Prispevok v zmysíe tejto Lmluvy o poskytnuti
Príspevku a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých
výdavkov zo zdrojov mých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z mých
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V pripade porušenia uvedených povinností je MAS
oprávnená žiadať od Užívatel‘a vrátenie Príspevku alebo jeho časti a Užĺvatel‘je povinný vrátiť
Príspevok alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3.6 Užívatel‘ bene na vedomie, že Prispevok, a to aj každá jeho časť je verejnými financiam,. Na
kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za
porušenie finančnej disciplíny sa vzt‘ahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí Príspevku,
v Právnych predpisoch SR a v Právnych aktoch EÚ (najmá v Zákone o príspevku z EŠIF,
v Zákone o rozpočtových pravidlách a v Zákone o finančnej kontrole a audite). Užívatel‘ sa
súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí Príspevku dodržiavať všetky
právne predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 písm. b) až g) tohto článku.

3.7 Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nieje dotknuté právo MAS alebo mého oprávneného orgánu
(Certifikačný orgán, Orgán auditu) vykonat‘ finančnú opravu v zmysle článku 143 Všeobecného
nariadenia.

3.8 Neuplatňuje.

3.9 Vzhl‘adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie Príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí
Príspevku nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Užívatel‘zmení charakter Aktivit
aleho hude v rámci Projektu aleho v súvislosti s ním vykonávat‘ akékol‘vek úkony, v důsledku
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitel‘nými na Projekt,je povinný vrátiť
abbo vymůcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitel‘nými pravidlami
vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške,
v lehotách a spůsobom vyplývajúcim z príslušných Právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ.
Užívateb‘ je súčasne povinný vrátíť Príspevok alebo jeho časť v důsledku porušenia povinnosti
podl‘a druhej vety tohto odseku v súlade s Článku 10 VZP. Povinnosti Užívatel‘a uvedené v článku
6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRAN A DORUČOVANJE

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že leh komunikáeia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí Príspevku si
pre svoju záváznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné
strany povinné uvádzat‘ kód Projektu a názov Projektu podl‘a článku 2 odsek 2.1. zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch může mať takáto komunikácia
písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú
komunikáciu v listim~ej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví zmluvy, ak nedošlo
k oznámeniu zmeny adresy spůsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
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že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listizmej podobe prostredníctvom
doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej
podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2 MAS může určit‘, že bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí Príspevku
bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a zároveň může určit‘ aj podmienky
takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem kornunikácie je Užívatel‘ povinný uvádzať kód
Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy.

4.3 Oznámenie, výzva, žiadost‘ alebo iný dokument (d‘alej ako „písomnosť“) zasielaný druhej
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinriej podobe podl‘a Zmluvy o poskytnutí Pdspevlcu,
s výnimkou návrhu Čiastkovej správy z kontroly návrhu správy z kontroly podl‘a článku 12 ods. 2
VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí Príspcvku za doručenú, ak dójde do dispozície
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví zmluvy, a to aj v prípade, ak adresát
písomnosf neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou
stranou, ak nedůjde kjej vráteniu podľa písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou
alebo osobným doručením,

C. vráteniu písoiiniosti udosielateľovi, v piípade vráeiiia zásielky späC (bez oliľadu na
prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.4 Návrh čiastkovej správy z kontroly návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP
zasielaný Užívatel‘ovi v písomnej forme Sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí Príspevku
za doručený dňom jeho prevzatia Užĺvatel‘om. Návrh čiastkovej správy z kontroly návrh správy
z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí Príspevku
za doručený aj v prípade, ak ho Užívatel‘ odmietne prevziaf, a to dňom odmietnutia jeho
prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly návrh správy z kontroly nemožno doručit‘ na
adresu Užívatel‘a uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo
k oznámeniu zmeny adresy v súlade s Článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa
tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy MAS, aj ked‘ sa
o torn Užívatel‘ nedo7vedel (fikcia doručenia).

4.5 Písomnosf alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom served
slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda
momentom, kedy Zmluvnej stranc, ktorájc odosiclatcľom prídc potvrdenie o úspešnom doručení
zásielky; ak nie je objektívne z technických důvodov možné nastaviť automatické potvrdenie
o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne
súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom
odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú
informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje
zásielka doručovaná v listinnej podobe podl‘a tejto zrnluvy pokial‘ saju MAS pokúsi doručit‘ aj
v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostrednícwom e-mailu, Zmluvné strany
sa zavázujú:

a. vzájomne si písomne oznámit‘ svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy
komunikácie záväzne používat‘, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti
bude zat‘ažovaf tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj
v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovat‘
na účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku za riadne doručenú,
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b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spůsob
doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spÍňaf
všetky parametre pre spinenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia
elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné
z technických dóvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho
existenciu oznámi druhej Zmluvnej swane, pričom Zmluvné strany výslovne súhlasia
s tým, že v důsledku takejto skutočnosti bude vzájomná komunikácia Zmluvných strán
podľa tohto odseku 4.5.

4.6 Užívatel‘je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie
v hsttnnej podobe Ltnluvnych stran.

4.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Užívatel‘ sa zaväzuje predkladaf Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie Projektu. Žiadost‘
o platbu může Užívatcl‘ prvý raz podaf najskór Po Začatí rcalizácic Projektu. Žiadosf o platbu (s
príznakom záverečná), ako aj Žiadosť na poskytnutie predfinancovania poslednej časti Príspevku
Užívatcl‘ prcdloží najneskór do 9 mcsiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí
Príspevku.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že MAS nebude povinná poskytovať pinenie podl‘a Zmluvy
o poskytnutí Príspevku dovtedy, kým jej Užívatel‘ nepreukáže spůsobom požadovaným MAS
splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) MAS voči Užívatel‘ovi, ktorá by jej
mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí Príspevku, využitím niektorého zo
zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude MAS vo
vzťahu k podmienkam Projektu akceptovat‘, prednostne vo forme záložného práva
v prospech MAS ako záložného veritel‘a, za splnenia podmienok uvedených v článku 13
ods. I VZP. Užívatel‘ súhlasí, aby v procese do vzniku platného zabezpečenia (najmä
v procese zriad‘ovania záložného práva), konala MAS prostredníctvom Riadiaceho orgánu
ako svojho zástupcu. Užívatel‘ sa osobitne zaväzuje, že pre účel vzniku platného
Labezpečenia poskytne Riadiacemu oľgánu všetku potrebnú súčinnosť a bude
komunikovat‘ priamo s určeným pracovníkom Riadiaceho orgánu, vrátane predkladania
požadovaných dokumentov pre vznik platného zabczpcčcnia pohľadávky.

b) Zrealizovanie VO podl‘a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej ako „zákon o VO“)
alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podl‘a podmienok stanovených
v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných
prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Užívateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovat‘
spůsobom stanoveným zákonom o VO, mými uplatnitel‘nými právnymi predpismi
SRlprávnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku,
ktorý je predmetom záložného práva (d‘alej ako „záloh“) v zmysle platného záložného
práva v prospeelt MAS, a to za podinienok a spůsobout stanoveným v článku 13 ods. 2
VZP.
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d) preukázanie disponovania dostatočnými f‘inančnými prostriedkami na zrealizovanie
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov a celkových
Neoprávnených výdavkov Projektu podl‘a podmienok stanovených zo strany MAS vo
Výzve a jej prulohách alebo v Právnych dokumentoch.

5.3 V zmysle ustanovenia ~ 401 Obchodného zákonníka Uživatel‘ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu
dobu na prípadné nároky MAS týkajúce sa:

a) vrátenia poskytnutého Príspevku alebo jeho časti alebo
b) krátenia Príspevku alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúf Po prvý raT.

5.4 Ak podl‘a Zmluvy o poskytnutí Príspevku udel‘uje MAS súhlas týkajúci sa Užívateľa alebo
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Užívatel‘
právny nárok, ak Právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Obdobie Udržateľnosti Projektu pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku trvá 5 rokov.

6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU A PROJEKTU

6.1 UžívaLeľje poviirný oznámiť MAS všeiky zmeny alebo skutoČnosti, ktorě majú negatívny vplyv
na plnenie Zmluvy o poskytnutí Príspevku alebo dosiahnutie/udržanie ciel‘a Projektu v zmysle
článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spósobom týkajú alebo můžu týkat‘ neplnenia
povinností vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle Článku 2 ods. 2.2 zmluvy alebo neplnenia mých
povinností Užívatel‘a zo Zmluvy o poskytnutí Príspevku. Uvedenú oznamovaciu povinnosf je
Užívatel‘ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel o skutočnostiach, ktoré vyvolávajú
zmenu (resp. mohol o nich dozvedieť v pripade, že ide o zmeny podl‘a článku 7 VZP), alebo
potom, čo takéto zmeny nastali, ak Zmluva o poskytnutí Príspevku neurčuje v konkrétnom
prípade inú lehotu. SúČasne je MAS oprávnená požadovať od Užívatel‘a poskytnutie vysvetlení,
informácií, Dokumentácie alebo mého druhu súčinnosti, ktoré odóvodnene považuje za potrebné
pre preskúmanie akejkol‘vek záležitosti súvisiacej s Projektom a Uživatel‘ je povinný ich
poskytnúť. Všetky zmeny Projektu musia byť realizované v súlade s relevantnými Právnymi
predpismi SR (napríklad so Zákonom o VO) a Právnymi aktmi EÚ bez ohl‘adu na to, či došlo
alebo má dójsť aj k zmene Zmluvy o poskytnutí Príspevku alebo nie. Akékol‘vek zmeny Zmluvy
o poskytnutí Príspevku nemajú bezprostredný vplyv na zmenu zmluvy na dodávku tovarov,
služieh aleho ~tavehných prác medzi Uživatel‘om a Dodávatel‘om, resp. na zmenu mých
závázkových právnych vzťahov Užívatel‘a s Dodávatel‘om.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí
Príspevku, a to s ohl‘adom na hospodárnosť a efektívnost‘ zmenového procesu a vplyv na
oprávncnosť výdavkov, priČom zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku zahřňa aj zmenu Projektu,
ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí Príspevku:

a) Všetky zmeny, ktoré sú uvedené v tomto písmene a), podliehajú akceptácii zo strany MAS
na základe žiadosti Užívateľa pred vykonaním samotnej zmenv alebo pred uplynutím doby.
ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti.
ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátif (tzv. ex-ante zmeny).

MAS posúdi navrhovanú zmenu na základe dokladov predložených Užívateľom.
V prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných na tento účel Riadiacim
orgánom, podlieha akceptovanie zmeny MAS predchádzajúcemu súhlasu Riadiaceho
orgánu. Výsledkom posúdenia zmeny je jej akceptovanie, akje zmena a stav, ktorý vyvolá,
v súlade s touto Zmluvou o poskytnutí Príspevku a všetkými podmienkami, za splnenia
ktorých sa realizuje Projekt, ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených v článku 3 ods. 3.3
zmluvy a ak bol udelený predchádzajúci písomný súhlas Riadiaceho orgánu v prípadoch,
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kde je to relevantné. O akceptovaní zmeny vydá MAS Užívatel‘ovi potvrdenie.
K vyhotoveniu písomného dodatku Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktorý bude obsahovať
akceptované zmeny, dochádza za podmienok uvedených v písmene c) tohto odseku. Podl‘a
tohto písmena a) sa posudzujú aj tie zmeny Projektu, ktoré sa podrad‘ujú na druhy zmien
uvedených v tomto pismene a), ale v ktorých dósledku nedochádza k vyhotoveniu dodatku
k Zmluve o poskytnutí Príspevku.

Právne účinky zmien podra tohto písmena a) vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov nastanú
predložením žiadosti o zmenu, ak následne dójde k odsúhlaseniu tejto zmeny Riadiacim
orgánom tam, kde je to relevantné a k následnej akceptácii zmeny zo strany MAS. Ak
splneniu podmienky udelenia súhlasu a akceptácii podl‘a predchádzajúcej vety nedójde,
výdavky, ktoré holi zrealizované v rámci žiadanej zmeny, sú Neoprávnenými vydavkami.

Podl‘a tohto písmena a) sa posudzujú nasledovné zmeny:

(i) zmena miesta realizácie Projektu,

(ii) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nieje záloh súčasne
aj Predmetom Projektu,

(iii) zmena Meratel‘ných ukazovatel‘ov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty
o viac ako 5 0~ oproti výške ciel‘ovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu
uvedenej v Schválenej žiadosti o prispevok,

(iv) zmena charakteru/povahy aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie Projektu,
vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu Projektu a zvýšenie póvodne
schválenej hodnoty Meratel‘ných ukazovatel‘ov Projektu v dósledku úspor v rámci
póvodne schváleného rozpočtu Projektu pd zachovaní podmienky neprekročenia
maximálnej výšky schváleného Príspevku,

(v) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo
súvisiacich s Realizáciou Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,

(vi) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy,
a spósobu jej spinenia Užívatel‘om,

(vii) zmena používaného systému financovania,

(viii) zmena spočívajúca v doplnení novej skupiny výdavkov aialebo Aktivity Projektu,
ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

(ix) zmena Užívatel‘a podľa článku 2 ods. 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami
Výzvy,

(x) zmena spósobu spolufinancovania Projektu,

(xi) v inej zmene, ktoráje ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Užívatel‘a,
alebo v mom Právnom dokumente.

b) Zmeny, ktoré nie sú uvedené v pismene a), vrátane zmeny týkajúca sa predÍženia
Realizácie Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy Č. 2 zmluvy, zmeny týkajúcej
sa omeškania Užívatel‘a so Začatím realizácie Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu
uvedeného v Prílohe Č. 2 zmluvy podliehajú akceplácii zo strany MAS na základe žiadosti
predloženej Užívatel‘om aj po vykonaní takejto zmeny (tzv. ex-post zmeny). MAS posúdi
navrhovanú zmenu na základe dokladov predložených Užívatel‘om. Výslcdkom posúdenia
zmeny je jej akceptovanie, ak je zmena a stav, ktorý vyvolá, v súlade s touto Zmluvou
o poskytnutí Príspevku a všetkými podmienkami, za spinenia ktorých sa realizuje Projekt,
ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených v článku 3 ods. 3.3 zmluvy. O akceptovaní

Strana 10 z 15



zmeny vydá MAS Užívatel‘ovi potvrdenie. K vyhotoveniu písomného dodatku Zmluvy
o poskytnutí Príspevku, ktorý bude obsahovať akceptované zmeny, dochádza za
podmienok uvedených v písmene c) tobto odseku. Podľa tohto písmena b) sa posudzujú aj
tie zrneny Projektu, ktoré sa vecne podrad‘ujú pod také zmeny, ktoré sa riešia podl‘a tohto
písmena b), ale v důsledku ktorých nedochádza k vyhotoveniu dodatku k Zmluve
o poskytnutí Príspevku a zmeny označené ako menej významné zmeny v Príručke pre
Užívatel‘a, alebo v mom Právnom dokumente

Právne účinky zmien podra tobto písmena b) vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov nastanú
v deň, kedy skutočne vznikli, ak sú následne akceptované zo strany MAS.

c) Zmena Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktorá je akceptovaná a ktorá nadobudla právne
učinky, sa premietne do textu Zmluvy o poskytnuti Prispevku vo forme písomného
a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku. Jeden dodatok k Zmluve
o poskytnutí Príspevku může zahřňaf viacero akceptovaných zmien podl‘a písm. a) alalebo
písm. b) tohto odseku. Všetky zmeny, ktoré majú vplyv na Oprávnenosť výdavkov, musia
byť zahrnuté do dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku, ktorý nadobudne účinnosť pred
predložením najbiižšej Žiadosti o platbu. Ak sú v Žiadosti o platbu obsiahnuté výdavky
ovplyvnené zmenou Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktoré neboli zahrnuté do písomného
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, takéto výdavky budú zamietnuté. Užívateľ je
oprávnený zaradiť tieto výdavky do d‘alšej Žiadosti o platbu, ak splní podmienku
premietnutia zmeny do Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

Zmíuvné strany sa osobitne dohodli, že:

(i) v prípade zmeny týkajúcej sa omeškania Užívateľa so Začatím realizácie Projektu
o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe Č. 2 zmluvy, akceptáciou
týchto zmien na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Užívatel‘a
obsahujúceho posun termínu, sa považuje povinnosť Užívatel‘a začat‘ realizáciu
hlavných aktivít, Včas za splnenú, ak k začatiu skutočne důjde v novom termíne
podľa akceptácie zmeny. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého
predmetom by bola takáto zmena, sa nevyhotovuje;

(ii) v prípade zmeny týkajúcej sa predÍženia Reaiizácie Projektu oproti termínom
vyplývajúcim z Prílohy Č. 2 zmluvy alebo oproti neskůr predÍženým termínom, ak
sa oznamuje predlženie termínov opakovane, dochádza k predÍženiu Realizácie
Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto zmeny. Zmena Zmluvy
o poskytnutí Príspevku vo forme písomného dodatku sa vykoná až pred Žiadost‘ou
o platbu s príznakom záverečná.

d) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v Článku 1 ods. 3 VZP, Užívateľ
oznamuje MAS Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatncj
zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí Príspevku a súčasneje vznik
Podstatnej zmeny Projektu vždy spoiený s povinnost‘ou Užívatel‘a vrátiť Príspevok alebo
ieho časť v súlade s Článku 10 VZP, a to vo výške, ktoráje úmemá obdobiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v důsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Zmluvne
strany súhlasia s tým, aby Riadiaci orgán vydal Právny dokument, ktorý bude bližšie
upravovat‘, kedy dochádza k Podstatnej zmene Projektu, a to najmä vo vzt‘ahu k zmenám
podľa písmena a) tohto odseku (napr. vo vzt‘ahu k nedosiahnutiu ciel‘ovej hodnoty
Merateľných ukazovate l‘ov).

e) Zmeny spoČívajúce v akceptovateľnom znížení ciel‘ovej hodnoty Meratel‘ného ukazovatel‘a
Projektu o 5 °o alebo menej oproti výške cieľovej hodnoty Meratel‘ného ukazovateľa
Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o príspevok Uživatel‘ neoznamuje, neuzatvára sa
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dodatok k Zmluve o poskytnutí Príspevku, ani nedochádza k akceptácii či schváleniu
takejto zmeny za strany MAS.

f) Zmluvné strany výslovne súhlasia stým, že Riadiaci orgán je oprávnený oznámif MAS, že
preberá jej právomoc posudzovať zmeny požadované Užívatel‘om, ak to vyplýva
z opodstatnenej požiadavky Užívatel‘a (najmä v důsledku nečinnosti MAS), alebo ak sú na
prevzatie tohto práva dané důvody v súvislosti s povinnosťou Riadiaceho orgánu
predchádzať Nezrovnalostiam. Zmluvné strany súČasne súhlasia s tým, aby Riadiaci orgán
bol oprávnený v Právnych dokumentoch stanovif, v akých prípadoch je potrebný jeho
predchádzajúci písomný súhlas so zmenou aj v pripade, ak jde o zmenu podľa písmena b)
tohto odseku.

g) Užívatel‘ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí Príspevku najneskůr 30 dní pred
predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahřňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú
požadovanou zmenou dotknuté, ak z tejto zmluvy výslovne nevyplýva, že dodatok
k Zmluve o poskytnutí Príspevku sa neuzatvára. Tým nie sú dotknuté povinnosti Užívatel‘a
vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania
základnej finančnej kontroly, ak sa na nebo povinnosf vykonávania základnej finančnej
kontroly vzťahuje. Upravnenost vydavkov podlieha kontrole podia Zakona o I inancnej
kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v důsledku porušenia povinnosti predložiť
žiadosť o zmenu najneskór 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto
Článku, můžu byť všetky výdavky, ku ktorým sa vzt‘ahujú vykonané zmeny, zamietnuté.
V prípade zamietnutia výdavkov podl‘a predchádzajúcej vety je Užívatel‘ oprávnený
do d‘alšej Žiadosti o platbu po spinení všetkých aplikovatel‘ných podmienok oprávnenosti
zahrnúť aj takéto původne zamietnuté výdavky.

6.3 Pd zmene Merateľných ukazovatel‘ov Projektu podľa odseku 6.2 písm. a) bod (iii) tohto článku
MAS pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdůvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnůt
týchto ukazovatel‘ov a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie
ciel‘ových hodnót Merateľných ukazovatel‘ov Projektu bob spůsobené faktormi, ktoré Užívatel‘
objektívne nemohol ovplyvniť. V prípade, at

a) je možné akceptovať odůvodnenie Užívatel‘a a nedosiahnutí ciel‘ovej hodnoty
Merateľného ukazovatel‘a Projektu, MAS zmenu akccptujc, čím dochádza k schváleniu
zníženej výšky ciel‘ovej hodnoty Meratel‘ného ukazovatel‘a Projektu za strany MAS bez
vplyvu na zníženie výšky Príspevku, alebo

b) v prípade, ak nie je možné akceptovať odůvodnenie Užívateľa o nedosiahnutí cieľovej
hodnoty Meratel‘ného ukazovateľa Projektu, MAS zmenu neakceptuje, v důsledku čoho
zníži výšku poskytovaného Príspevku primerane k zníženiu hodnoty Mcratcľného
ukazovateľa Projektu, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu
znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratel‘ného
ukazovateľa, výška Príspevku sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty
Merateľného ukazovatel‘a Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných
ukazovateľov Projektu.

6.4 Zmeny Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktoré iniciuje MAS a ktoré nie sú osobitne riešené
v mých ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí Príspevku, sa vykonajú na základe písomného,
očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku. MAS může obsah zmeny vopred ústne
elektronicky alebo písomne komunikovat‘ s Užívatel‘om a následne dohodnuté znenie zapracovat‘
do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku alebo priamo
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pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku a zaslaf ho
na odsúhlasenie Užívatel‘ovi.

6.5 Maximálna výška Príspevku uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nic je ustanoveniami tohto
článku dotknutá.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmcny v Právnych dokumentoch, uvedených
v odseku 3.3 článku 3 tejto zmluvy, z ktorých pre Užívatel‘a vyplývajú práva a povinnosti alebo
ich zmeny, sú pre Užívatera záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia,
pokiaľ z týchto dokumentov nevyplýva neskorší dátum ich účinnosti.

6.7 Na akceptovanie zmeny Zmluvy o poskytnutí Príspevku nic je právny nárok. Na uzatvorenie
dodatlc‘t 7mluvy o po*ytnutí Prí~pevku hei predchádzajúceho akceptovania imeny ktorá je
obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí Príspevku, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí Príspevku je uzavretá dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán
a nadobúda účinnost‘ kalendárnym dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia. Ak je aj Užívateľ
poviiutou osobou podra Zákoti o slobodnom prístupe k informáciám, je pre nadobudnutie
účinnosti Zmluvy o poskytnutí Príspevku rozhodujúce prvé zverejnenie vykonané v súlade so
Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak
Zmluvu o poskytnutí Príspevku zverejňuje aj Užívatel‘, o dátume jej zverejnenia informuje MAS
v ten istý kalendárny deli. Ustanovenia o uzavretí a nadobudnutí účinnosti podl‘a tohto odseku 7.)
sa rovnako vzt‘ahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku.

7.2 Zmluva o poskytnutí Príspevku sa uzatvára na dobu určitú ajej platnost‘ a účinnost‘ končí
schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Užívatel‘ povinný predložit‘ MAS
v súlade s ustanovením článku 4 ods. 3 VZP, s výnimkou:

a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnost‘ a účinnost‘ končí 31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi MAS a Užívatel‘om na základe
Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktoré majú sankčný charakter pre prípad
porušenia povinností vyplývajúcich pre Užívateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou
zmluvnej pokuty, pričom ich platnost‘ a účinnost‘ končí s platnosťou a účinnost‘ou
piedmetných článkov;

c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnost‘
a účinnost‘ Článku 10 a článku 19 VZP trvá Po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto
písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnost‘ a účinnost‘ článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej
Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnost‘ a účinnost‘ článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitel‘nými pravidlami vyplývajúcimi z právnych
predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej
Následnej monitorovacej správy‘

Platnost‘ a účinnost‘ Zmluvy o poskytnutí Príspevku v rozsahu jej ustanovení uvedených
v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnutí Príspevku, t.j. len na základe oznámenia zo strany MAS Ilžívaterovi)
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Všeobecného nariadenia o čas trvania
týchto skutočností.
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7.3 Ustanovením akéhokol‘vek zástupcu oprávneného konaf za Užívatel‘a nie je dotknutá
zodpovednosť Užívatel‘a. Užívateľ může menovaf len jedného zástupcu, ktorým může byť
fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Uživatel‘ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovptyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Príspevku v zmysle podmienok, ktoré
viedli k schváleniu Žiadosti o príspevok pre Projekt. Nepravdivosť tobto vyhlásenia Užívatel‘a sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí Príspevku a Užívatel‘ je povinný vrátiť
Príspevok alebo jeho časť v súlade s článkom 10 Vzp.

7.5 Užívateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k ziadosti o príspevok ako aj zastané MAS
pred podpisom Zmluvy o poskytnutí Príspevku sú pravdivé a Tostávajú účinné pri uzatvorení
zmluvy o poskytnutí Príspevku v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Užívatel‘a
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí Príspevku a Uživatel‘ je povinný vrátiť
Príspevok alebo jeho časť v súlade s článkom io vzp.

7.6 Ak sa akékol‘vek ustanovenie zmluvy o poskytnutí Príspevku stane neplatným v důsledku jeho
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi El), nespůsobí to neplatnosť celej
Zmluv)‘ o poskytnutí Príspevku ale iha dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku
zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť
neplatné zmtuvné ustanovenie novým platným ustanovením prípadne vypustením takéhoto
ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy o poskytnutí Príspevku a obsah jednotlivých
ustanovení zmluv)‘ o poskytnutí Príspevku.

7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo zmluvy o poskytnutí Príspevku medzi MAS a Užívatel‘om,
s ohl‘adom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v ~ 261 Obchodného
zákonníka, zmluvné strany vykonali vol‘bu práva podl‘a ~ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
a výslovne súhlasia, že leh záväzkový vzťah vyplývajúci zo zmluvy o poskytnutí Príspevku sa
bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia zmluvy
o poskytnutí Príspevku na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy o poskytnutí
Príspevku, vrátane sporov o jej platnosf, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne
riešia využitím ustanovení Obchodného zákonnĺka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených
v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d‘alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podl‘a Zmluvy o poskytnutí Príspevku alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany budú
všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti Pnspevku, vratane sporov ojej platnosť, vyklad
alebo ukončenie, riešif na miestne a veene príslušnom súde Slovenskej republiky podl‘a právneho
poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podl‘a rovnopisu uloženého
u MAS.

7.8 Zmluva o poskytnutí Príspevku je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Po uzavretí zmluvy
o poskytnutí Príspevku dostane Užívateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS, z ktorých jeden
MAS zašle RO pre IROP. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzt‘ahuje aj na
uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy o poskytnutí Príspevku důsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom znej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumitel‘né, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy o poskytnutí Príspevku a na znak
súhlasu ju podpísali.
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Prílohy:

Príloha Č. I Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha Č. 2 Predniet podpory
Priloha Č. 3 Podrobný rozpočet Projektu

Podpis

Ing. Andrea I-Iradiská, PhD., predseda ObČianskeho zdruzenia MAS LEV, o.z.
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k I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

jelo ‘~šeobccné zmluvné podmienky (,‚VZP“), ktoré sO súČasťou Zmluvy o poskytnutí
ríspevku, bližšie upravujú práva a povinnosti Zinluvných strán, ktoiými sO na stranejednej MAS

na ssane dnihej Užívatcr, pri poskytnutí Prispevku zo strany MAS Uživatelovi podra
podmiaiok uvedených v Zniluve o poskytnutí Príspevku.

zájoirié práva a povinnosti medzi MAS a Užívateľom Sa nadia Zmluvou o poskytnuti
ríspevku, všetkými ostainými právnymi predpismi a dokuinentmi, kloré sů uvedené v Článku 3
ds. 3.3 m~luvy alebo na ktoré Zmluvao poskytnuti Prispevku odkazuje. Základný právny rámec
pravu~ici vzt‘ahy medzi MAS a Uživatefom tvoria najniá, ale melen, nasledovné právne
redpis~:

a) P‘ávne akty EÚ:
si) Všeobecné nariadenie,
ii) Nariadenia kjednotlivým EŠIF,

tiii) lmplementaČné nanadenia,

b) Pí‘me predpisy Sk:
d) Zákon o prispevku z EŠIF,
n) Zakon o rozpočtových pravidlách,

it) Zákon o finanČnej kontrole a audite,
1‘) Qbchodnýzakonník,
( Zakon Č 40 1964 Zb. ObČiansky zákonnik v zneni neskoršich predpisov (ďalej len

ObČiansky zakonnik“),,
zakon Č 358 2015 Z Z. O Oprave niektorých vzt‘ahov v oblasti štátnej pomoci

a mintmálnej pomoci a o zmene a doplncni niektorých zákonov (zákon o štátnej
pomoci) (ďalcj len „zákon o štátnej pomoci“),

) zákon Č 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dnplnení niektoných
zakonov v Znení neskoršich predpisov (ďalej kn „zákon o VO“)

(ť:í) zákon Č. 431/2002 Z. z. O účtovnictve V zneni neskonštch predpisov (d‘alej ako
„zákon o úČtovnictve“),

(ů ii) zákon o slobodnom prístupe k informáciám,
( x) zákon Č. 315/2016 Z z. o registni partnerov venejného sektona a o zmene a doplneni

niektoiých zákonov v účinnom znení.

3. Pojmy použité v týchto VZP sů v nadváznostt na článok I ods I I zmluvy zavIzné pne celu
Zmluvuo poskytnuti Prispevku, vrátane výkladových pravidiel obstahnttých v Članku I ods. 1.2
až I 4 znluvy. Povinnosti vyplývajúce pne Zmluvné strany z delinicie pojmov podIa tohto odseku
3 sů rovnako závázné, alto by boll obsiahnuté v mých ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti
Prispev

Aktivitz suhrn vinnosti realizovaných Užívatel‘om v rámci Projektu na to ‚‘yČlenenýmt
finanČn‘m zdnojmi počas opravneneho obdobia stanoveného vo Vyzve Aktivitou sa prispieva
k dosial.iutiu konkrétneho ‘ysledku a má definovaný výstup, ktetý predstavujc pridanú hodnotu
pie ží ateľa a/alebo cielovu skupinu/uživatel‘ov výsledkov Projektu nezavisle na realizácii
ostatných Aktivit Aktivita je ‚ymedzená vecne, finančne a časovo, Ak Sa vIM CLLD použtva

pojem ‚.h.avná Aktivita“ mysli Sa tým Aktivita podl‘a tejto definicie, prtčom prívlastok „hlavná‘
nemá vo “zt‘ahu k realizacii činností v ržmci CLLD na ůrov1~t MAS Uživater osobitny vyznam;

Bezodldadne najneskór do stedmid- Pnacovnych dni od vzniku skutočnostt rozhodnej pre
počítanie lehoty, to neplati, ak Sa ‘. lonkretnom ustanovení Zmluvy o poskytnuti Prispevku
stanovu e odlišná lehota platna pre konl‘rétny pripad. pne poČitanie lehát platia pravidlá uvedená
v definizi Lehoty;

Celkove .právneaé výdavky výda‘ ky, ktorých maximálna výška ‚‘yplýva z oznámenia MAS,
ktorým bob schválená Žiadnst O pnispevok, a ktore predstavtiju veeny aj finanČny rámec pre
vznik O~rávnených ‘ydavkov, ak ‘triu vynaložene v súvíslosti s Projektom na Realizáciu
Projektu. Vecný rámec Celkových ogravnených výdavkov rcšpektuje pravidtá ‘yplývaiúce
z Nanadenia 1301, z Výzvy azo sc~émy pomoci, ak Sa uplatňuje Pre účely tejto Zmluvy
O posky-wtí Príspevku je použivana terminologia vydavky“, a to aj pie „náklady‘ v zniystc
Zakona O uČtovnictve

Centrálny koordinačný orgán abbo CKO orgán uvedený v * 6 Zákona o príspevku?. EŠ1F,
ktot‘ý je zodpovedný za efektivnu a účinnú koordináctu riadcnia poskytovania nenávratných
finančnvdi prispevkov Z Európskych ‘tiukturálnych a ínvestičných fondov~

Certifikázia potvndenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitefnosti výdavkov
vo vzt‘ahL k systému riadenia a kontro y pri realizácii nenávratného finanČného príspevku zo
štrukturáhych fondov, Kohézneho fordi a Eurčpskeho námorného a rybárskeho Fondu;

Certifika~ný orgán alebo CO orgán t.vedený v 9 Zákona o prispevku a EŠtF zodpovedný za
koordináciu a us,nerňovanie subjekto‘ zapojených do systému finančného riadenia. vypracovanie
uČtov certifikáciu vykazov vydavkov a žiadosti o platbu prijímaterov pred zaslanítn Európskej
komisii, ypracovante žiadostt o platu a ich predkladanie Eur6pskej komisii, príjem platieb
z Europsk.ej komisie vysporiadanie finančných vzt‘ahov (najmI z titulu nezrovnalostí
a finanČ‘i~ch opráv 5 Európskou kornisiou a na národnej úrovni, oko aj realizáciu platieb pie
jednot hut programy;

CLLD ‘ltestny rozvoj vedený komun:tou ako osobitný implementačný pnístup programov
v rámci EŠIF v zmysle Č 32 a nasL v~ecibecného nariadenia;

Deň dňom sa nozumie Praeovný det, ak v Zmluve o poskytnutí Pnispevku nte je výslovne
uvedene, že ide o kalendárny deň,

Dodávatel‘ subjekt, ktorý zabezpečuje pne Užívatel‘a dodavku tovarov, uskutotnenic prav alebo
poskytnube služieb ako sůčast‘ Realizácie Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania,
ktoré bol v namci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou n poskytnuti Prispevku;

Dokumertácia akákorvek nformácm alebo sůbor informactí zachytená na hmotnom substráte,
vnatane dektronických dokumentov ‚o formáte počitačoveho súboru týkajúce Sa a/alebo
suvisiace Projektom;

EKS - elektronicky kontnaktaČný systém, ktot‘ý sa využtva na podltmitné postupy zadavania
zákaziek 5 vyuzttim elektronického tnlin‘iska

E - znamená Europska únia, ktorá bo.a formálne konštituovaná na základe Zmluvy O Európskej
unii,

Enrópske štrukturálne a investiČné l.dy alebo EŠIF spoloČne označenie pne urópsky fnnd
regionálneho nozvoja, Eunópsky sociáln) fond, Kohézny fond, Eunópsky pornohospodansky fond
pne rozvoj vidieka a Európsky nárnomý a rybánsky fond;



Es ante finančná oprava - zmženie hodnoty deklarovaných výdavkov z důvodu zisteni
porušenia pravnych predpisov SR alebo právnych aktov EL najmš v oblasti verejného
obstarávansa. Nepotvrdená cx ante finanční oprava MAS identifikuje porušenie právnych
predptsov R alebo pravnych aktov EU, ale výška navrhovanej finanČnej opravy může byť
upravená nadväznostt na vysledok prebiehajúceho skúmania něho orgánu (napr. kontrola
UVO) Potvrdená finanční oprava MAS identifikuje ponišenie právnych predpisov SR alebo
právnyeh aktov EU, uplatni finančnú opravu a k tomuto momentu Sa neviaže prebiehajúce
skúmani náno orgánu, ktore by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp.
konanie belo ukončene a ftnancna oprava bota uplatnená aj v nadvsznostt na ukončené konanie
mého ánu (napr kontrola UVO);

Financujúca banka banka ktora poskytuje peňažné prostriedky Uživateľovi na financovanie
Časti O ravnenych ‚ydavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených vvdavkov Projektu, s ktorou má
RO pre tROP uzavretu Zmluv“ o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi
zastupujúciin Slovensků republiku a súčasne as poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre
MAS aj pre Fmancujůcu banku;

Finančně ukončenie Projektu — nastane dňom, kedy došlo k spInem“ oboch nasledovných
podmienok:

a) živateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sů premietnuté do účtovnictva
Uživatel‘a v zsnysle príslušných Právnych predpisov SR a podmienok stanovených
v Zmluve o poskytnutí Prispevku a

b) Uživatelovi bol uhradeny zúčtovaný zodpovedajůci Prispevok v súlade so Zmluvou
o poskytnutí Príspevku;

lmptemeiflačné nariadenia nai-tadenia, ktoré vydáva Komína ako ‚‘ykoaávacie nariadenia
alebo delegcvané nariadenia, ktorými as stanovujů podrobnejšte pravidlá a podmienky
uplatniterné na vykonante různyeh oblasti úpravy podľa Všeobecného nariadenia alebo podra
Nanadenie 1301;

lmplementačný model CLLD v rámci tROP alebo IM CLLD Pravi~y dokument, ktorým sa
riadi implementácta stratégie CLU) v podmienkach tROP a ktory definuje procesy a postupy
financovania implementácie stratégte CLLD; jeho predmetom je zabezpečit‘ výber,
implementáciu a monitorovante projektov uživateľov, prostrednictvom ktorých důjde
k naplneniu ciel‘ov stratégie CLLD

Jednotná priručka pra žiadatel‘ov/prijimatel‘ov upravujúcs kontrotu VO a obstarávania —

je v zinyste Systému riadenia EŠIF závšzn≤in riadiacim dokumentom vydaným v záujme
zavedenta jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravid:el určených pre
žiadateľov prijimateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia sŠt~ a metodickými pokynmi
a vzornhi CKO za oblast‘ VO a obstaravania

Komisia aleba EK znamená Európsku komisiu;

Kontrolovaná osoba osoba, u ktorej Sa vykonáva kontrola overovaných skutočnosti podt‘a
Zákona o príspevku z EŠIF a finanční kontrola alebo audit podl‘a Zákona o finančnej kontrole
a audite prtčom vo vzt‘ahu k Zákonu o íinančnej kontroie a audite ideo povinnú osobu tak, ako
jev tomto zákone definovaná;

Lehota časové obdobie pre uskutočnenie alebo nastanie reievantnej skutočnosti, ktorého dÍžka
je uvedena v Právnych predpisoch SR, Právnych aktoch Et), ÍM CLLD, Zmluve o poskytnutí
Prispevku alebo v Právnych dokumentoch. Do plynutia Lehoty sa nezapoČitava kalendárny deň,
v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok Lehoty. Lehoty určené podľa dni začinajú
plynut prvým Pracovným dňom nasledujúcim Po kalendárnom dni, v ktorom dotlo ku skutočnosti

určujucej začiatok Lehoty Lehoty urče.é podra tyždňov, mestacov alebo rokov Sa končin
uplynutim oho kalendarneho díla, ktor‘ sa svojirn označením zbuduje s dňoin, ked‘ došle
k skutočnogi určujucej začiatok lehoty A~ taky kalendárny deň v meslaci nieje. lehota as konči
posledným lňom mesiaca Ak kontec tebe-y pripadne na sobotu, neddu alebo na deň pracovnehc
pokoja v zriysle zákona Č. 241 1993 Z z, o štátnych sviatkoch. dňoch pracovního pokoja
a památnýc, dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom Lehoty nasledujúc
Pracovný daň. Pravidlo počitanta Lehoty ~anovené v predchádzajúcej vetesa neuplatní v pripadc.
ak uplynutkt Lehoty má nastat najneskůr i konkrétne stanovený dátum označením díla. mesta“
a roka (Dt~MM.RRRR); v tomto pripaoe Sa za deň ukonČenia plnenia považuje prave tente
datum bez ohl‘adu na lne okolnosti (tj. bez ohľadu nato, či tde o deň pracovného pokoja alebo
štátny sviat3k). Lehota je pie Uživatel‘a ~chovaná, ak Sa v posledný deň Lehoty podante podá
osobne, ald,o ak Sa podanie odovzdá na poštovů prepravu, ak nic je v Zmluve o poskytnut
Prispevku uvedené inak;

Meratel‘né ukazovatele Projektu — závszná kvanttftkacta “ystupov a cieľov, ktoré majú byt‘
dostahnuté ~ealizáciou Projektu, ich siedqvanie na úrovni Pro ektuje důležité z pohradu rtadenia
Projektu a aledovania jeho výkonnosti ktomými Sa zabezpeči dosahovante cieľov na úrovn
Stratégic C_‘LD. Uživatel‘ zodpovedá za -:h plnenie a ‘yhodnotente v rámci Realizácíe Projektu
a súčasne zadpovedá za ich plnenie, resp. održanie v rámci Obdobta držateľnosti Projektu baže
preukáže, že ich nedosiahnutie je ocjektívne ovplyvnttel‘ne externymt faktormi mimo
ptnej kompetencie Uživateľa agů splnené aj ďalšte podmienky vyplývajůce zo Zmluvy
o poskytntd Prispevku. Nedosiahnutie fl~novanej hodnoty Meratel‘ného ukazovatel‘a ProjektL
může ‚‘yvoať právnc následky a finančně sankcie uvedene v Članku 6 zmluvy a v Článku 10 VZP
v závislosti od rozsahu nedosiahnutia tejte. plánovanej hodnoty a d‘alsich okolnosti týkajúeicli Sa
realizácie Projektu. Meraterné ukazovate‘e Projektu sú uvedene v Pritohe Č. 2 zmluvy v rozsahu.
v akom bol súčast‘ou Schválenej žtados-j O prispevok. V pripade, ak Sa v Zmluve o poskytnut:
Príspevku ttvádza pojem Meratel‘ny uk~ovatel‘ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s
prtznakom‘ alebo ‚bez príznaku‘, zah‘ía takýto pojem aj Meratel‘ný ukazovatel‘ Projektu
s priznakoi~ aj Meraterný ukazovateľ Pre ektu bez prtznaku;

Meratel‘n~ ukazovatel‘ Projektu s pnznakom Meratel‘ný ukazovateľ Projektu, ktoreho
dosiahnutie je objektivne ovplyvniteľné externými faktontit a ktorých dosahovanie nic je pine
v kompeteitii Uživatel‘a. Nedosiahnut•e plánovanej hodnoty Meratel‘nýeh ukazovatero‘
P-ojcktu 5 priznakom v rámci akceptovatel‘nej micry odchýlky pri preukázani daného externého
vplyvu nen-usi byt‘ spojené s íinančnou saikciou vo vzt‘ahu k Uživatelovi.

Meratcl‘ný ukazovatet‘ Projektu bez ~ňziaaku Meraterny ukazovatel‘ Projektu. ktorého
dostahnutte e závázné z hl adiska dosialnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovatel‘na
triera odcir;lky, ktora nemusi mat za nasáedok vznik ftnančnej zodpovednosti je 5°, (vrátane);

Mikro, mdý alebo strcdiaý podnik aleoo MSP — znamená podnik vymedzený v prilohe č, I
Nariadenta Komisie ( U) Č 651 2014 zo I? juna 20t4 o vyhlásení určitých kategůrii pomoci za
zluČitel‘ne‘ vnutorným trhom podra člámi,‘ov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ak v príslušnej
schéine ponoet nieje uvedené nak, v prpade, ak je relevantní),

Monitorovací výbor orgán znadený Itadiacim orgáaom pie Integrovaný regíonálny operačný
program (‚alej ako „IROP“) v súlade s Slánkom 47 a nasledujúcimi Všeobecného nariadenia,
kiomy skúrta všetky otázky ovplyvňujúce výkonnost‘ programu vrátane záverov z preskůmania
výkonnosti poskytuje konzuttácie, Monitorovaei výbor skúma a schvarujc všetky návrhy
Riadiaeeho orgánu na zmenu tROP;
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Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 1301/2013 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich Sa cieľa Investovanie
do rastu a zamestnanosti, a kletým as zrušuje nariadenie (ES) Č 1080/2006;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eur6pskcho parlamentu a Rady (EÚ. Euratom) Č. 2018/1046
z IS. júIa 2018, o rozpočtových pravidiách, ktoré Sa vzt‘ahujú na všeobecný rozpoČet Únie,
o zmene nariadeni (El)) Č. 1296/2013, (EU) Č. 1301/2013, (EU) Č. 1303/2013, (EÚ)Č. 1304/2013.
(EÚ) Č. :309/2013, (EÚ) Č. 1316/2013, (El)) Č. 223/2014, (El)) Č. 28312014 arozhodnutia
Č. 541/2014/El) a o zrušení nariadenia (EÚ. Euratom) Č. 966/2012;

Následná monitorovacia správa — má význam daný v Článku 4 ods. I plant b) Vzp;

Neoprivnené výdavky — výdavky Projektu, ktoré ale sú Opiávnenýmí výdavkami; jde najmá
o výdavky, ktoré sů v rozpore so Zmluvou o poskytnuti Prispevku (napr. eznikli mimo obdobia
oprávneaosti výdavkov, patria do skupiny “ýdavkov neoprávnenej na spolurinaneovanic

prostriedkov IROP, nesúvisia s Činnosťami nevyhnutnými pro úspešnú realizáciu
a ukonČenme Projektu, alebo sú v rozpore sinými podmienkami pro oprávnenosť výdavkov
deflnovanými v Článku 14 VZP), sú v rozpore s podmicnkami prislušnej Výzvy, s podmienkami
vyplýva‘úcimi z Právnych dokumentov, které bolí Zvercjnené, alebo sů v rozpore s Právnymi
predpismi SR a Právnymi aktmi EU;

Nesrovnalost‘ - akékoľvek porušenie práva Európskej únie atebo vnútroštátneho práva
týkajúceho Sa jeho uplatňovania, bez ohladu na to, Či právna povinnost‘ bola premietnutá
do Zmluvy o poskytnutí Prispevku, priČom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo
opomenulia hospodárskeho subjektu zúČastňujúceho Sa na vykonáva‘si ESIF. důsledkem Čoho je
alebo může byť negativny dopad na rozpočet Európskej únie zat‘aženim všeobecného rozpočtu
Neoprávneným výdavkom;

Občiansky zákonnil‘ - zákon Č. 40/1964 lb. Občinnsky zálconnlk v znení neskorších predpisov;

Ohchodný zákonník - zákon Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znalí neskorších predpisov;

Okolnosť vyluČujúca zodpovednosť abbo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vůle,
konanma abbo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splneni jej povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladat‘, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a d‘alej že by v Čase vzniku závazku túto prekážku predvidala. UČinky Okolnosti
vyluČujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokial‘ trvá prekážlca, s ktorou 54 tieto
úČinky spojené. ZodpovednosťZmluvnej strany nevyluČuje prekážka. ktorá nastala až v Čase, keď
bola Zmluvná strana v omeškaní s plnenlm svojej povinností, alebo “znikla zjej hospodárskyeh
pomero‘, Na posúdenie toho, Či určitá udalost‘je OVZ, Sa použije ustanovenie * 374 Obchodného
zákonníka a ustálené výklady a judikatůra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost‘, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti za závlzku
po urČmtú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom
od dodatoČnej objektivnej nemožnosti ptnenia, kody povinnost‘Zmluvnej strany zanikne,

ohľadom na to, že dodatoČná nemožnosť plnenia má trvalý, nic dočasný charakter,
(ii) objektivna povaha, v důsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vůle Zmluvnej strany,

ktorá vznik takejto udalostí nevie ovplyvnit‘,
(iii) musi mať takú pnvahu, že bráni Zmluvncj strano v plnení jej povinností, a to bez ohl‘adu

na to, Či ideo právne prekážky, piirodné udalosti abbo ďalšie okolnosti vis maior,
(iv) neodvrátmtel‘nost‘, v důsledku ktorej nic je možné rozumne predpokladat‘, že Zniluvná

strana by mohla túto prekážku odvrátit‘ abbo prekonat‘, abbo odvrátiť abbo prekonať jej
následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

(v) nepredvidateľnosť. ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla
pri uzavreti Zmluvy O poskytt‘iú Prispevku predpokladat‘, že k takejto prekažke důjde,
prtČomn Sa predpokladá, že po“innosti vyplývajúce z Právnych predpisov SR abbo
Právnych aktov EÚ sú abbo n~j.) byť každému známe.

Za OVZ na strane MAS Sa považuje a t2atvorenie Štá‘nej poktadnice, ak z tohto důvodu nehol
poskytnutý NFP abbo jeho časť MAS na úhradu prislušn~ Žiadosti o platbu. Za OVZ Sa
nepovažuje plynutie lehat v rozsahu, rico vyplývajú a Právnych prcdpisov SR a Právnych aktov
El);

Opakovaný výskyt urČitej identicke s!utočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnemaé výdavky - výdavky, kloré skutečno vznikli a holi uhradené Užívatcrom v sůvisbosti
Realizáciou Projektu, v zmyslc Zmluvy O poskytnuti Prispevku, najmI v súlade s pravidlami

oprávnenosti výdavkov uvedených v Čár.ku t4 VZP;

Orgán auditu alebo OA - orgán uvedený v * 10 Zákona O prispevku z EŠIF zodpovedný za
zabezpeČenie, aby sa vykonával‘ audity riadneho fungovania systému riadenia a konboty
operaČného programu a na prmmeranej norka operácíí na základe vykázaných výdavkov;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finnnčného riadenia v súlade
so Všeobecným nariadenim a Nariadenim 1301, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo
viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certitikačný orgán.
e) Monitorovací výbor,
O Orgán auditu a spobupracujúceorgány,
g) Orgán zabezpeČujúci ochranu tiinnčných záujmov EU,
h) Ciestori horizontálnych principe‘,,
i) Riadiaci orgán,
j) MAS;

Oznátnenie o schválen‘ Žiadosti O príspevok výstupný dckument schval‘ovaeieho procesu
Žmadost‘ o prispevok, ktorý vydala MAS Po predehádzajúcom súhlase Riadiaceho orgánu, ktor~m
bela schválená Žiadost‘ o prispevok;

Ptatba rinanČný preyed Príspevku ab:lso jeho časti;

Podstatná zniena Projektu - má výzram uvedený v článku 71 Všeobecného nariadenia, kboiý
je d‘alej precizovaný touto Zmluvou O boakytnuti Príspevku (napr. Článek 6 zmluvy, Článok 2 ods.
3 až 5 VZP, Čbánok 6 ods. 4 VZP) a ktoiý může byť predmetom výkladu abebo usmemeni
ovedený~h v Právnyeh dokumnentoch vydoných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom alebo in‘m
na to oprávneným subjektem, ak bol pris.ušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého s,ičast‘ou je investíeia do infraštruktúry alebo investicia
do výroby, nastane, ak v období od ZaČalia realizácie Projektu do uptynutia Obdobia
Udržateľnostm Projektu alebo do uplyn.itia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnj pomoci,
ak sů rebevantné, dojde v Projekte abebe v sůvisbosti s nim k niektorej z nastedujúcich skutečnosti:

a) skonČenmu alebo premmestneniu výrobnej Činnosti mimo oprávnené miesto reatizácie
Projektu, tj. dojde k pomšenia podmienky poskytnutia Prispevku spočivajúcej
v oprávnenosti miesta realizácie ?tojektu,
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b) zmele vlastn,ctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Uživatefovi alebo tt-dej osobe
neo~a‘nene zvyhodnente, bez, ohl‘adu nato, či ideo sůkrornnoprávny subjekt alebo orgán
verellej moci,

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo cide Projektu alebo podmienky
jeho realizacte, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

V prípade, ak sučasťou Projektu nic je investicia do výroby, ant investicia do infraštruktůry,
Podstatna rnena Projektu nastane, ak Projekt podl cha povinnosti zachovať investíciu podľa
uplaInitefn~ch pravidiel o šlátnej pomoct a ked sav ich prtpade skonči alebo premicstni výrobná
Činnost‘ v ráme‘ obdobia stanoveného v týchto pravtdlách;

Praeovný deň - dell ktotým nic je sobota, nedda alebo deň pracovneho pokoja V zmysle zákona
Č 24 1993 Z z o státnych svtatkoch dňoch pracovneho pokoja a pamstnych dňoch v zneni
neskoršich predpisov;

Práviae slay EÚ - zahtňajů pritname pramene prava EU (najmá zakladajuce zmluvy, dopinky,
protokoly adeklarácie, pripojenék zmluvám; dohody o pristúpeni k El); aleaj akty, ktoré prijíma
Eur6pska rada s eiel‘otn zabezpeČtť hladké fungovanie EÚ), sekundáme pramene práva Et)
(nariadenta. smernice. rozhodnutia, odporúČanta a stanoviská) a ostatné dotimenty, z ktorých
vyplývajú práva a povinnosti, ak bolí Zverejnené V Uradnom vestn‘ku EU;

Právne pradpisy SR všeobecne závšzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Právny &*ument, Z ktorélao pre tjživalel‘a vyplývajú práva a povinnosti alebo leh zmetu
alebo ttež Prévny dokument - predpts. opatrenie, usmemenie, rozhodnutie alebo akýkol‘vek iný
právny dokjrnent bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúni (postup) jeho vydania
alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkol‘vek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a
kontroly ESIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v sůvislosti so
Všeobeenýto nartadením alebo Nar,adejijm 1301, to všetko vždy za podmienky, že bol
Zverejnen~ - Ak sú v jednotlivom pripade vydané alebo schválené viacerými na to oprávnenými
osobami v,acere Právne dokumenty, ktoré upravujú rovnaké otázky, resp. tú istú oblast‘ vzt‘ahov,
prd učely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku sú pre Uživatela zaváznými Právnymi
dokumentrii tie, ktoré vydal alebo schválil Riadiaci orgán, pokiar v konkrétnom pripade výslovne
v Pravnom dokumente nieje urČene inak,

Predmet Projektu hmotne zachytitelná podstata Projektu (po Ukončeni realizáeie Projektu sa
označuje aj ako hmotny vystup realtzácie Projektu), ktorej nadobudnutie. realizácia,
rekonštnjkeia, poskytnutic alebo ně činnosti oplsané v Projekte su alebo inajú byť
spolufinancované z Prispevku. Může ist‘ naprikiad O stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec,
majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt může zahiňať aj vtacero Predmetov
Projektu;

PriruČka pre Uživatel‘a - je záviznýin riadiacim dokumentoin, ktorý vydava RO pre tROP
a ktoi-ý precstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácte projektov;

Priručka k procesu verejiaého obstaróvanta - je záváznýni riadiacim dokumentom, ktorý
‚ydava RC pre tROP a ktotý predstavuje postupy výkonu a kontroly verejného obstarávania ako
aj obstarávania mimo zákona o verejnom obstarávaní;

Prispevok - suma finančných prostriedkov poskytnutá Uživaterovi na Realizáctu Projektu,
vychadzajtca Zo Schvalenej ž,adosti o prispevok, podra podmienok Zmluv)‘ o poskytnuti
Prispevku. z verejných prostriedkov v súlade splatnou piávnou ůpravcu (najmá Zákonom
o prispevk. z EŠIF, Zákonom o finanČnej kontrole a audite a Zákorom o rozpočtových
pravtdlach Max,málna výška Príspevku vyplýva z Oznánienia o schváleni Žiadostt o prispevok
a predstav je určite ~„ z Celkových opravnenych vydavkov vzhl‘adom na intenzitu pomoct pre

Projekt vsúlade spodmtenkamt Vyzvy Suttočne vyplateny Prispevok predstavuje určitc oc zo
Schválenýcn oprávnenych vydavkov vzbl‘adom na intenzitu pomoci pt-e Projekt v súlade
s podmienkami Výzvy a po zohfadneai ďalšieh skutočností vyplyvajucich zo Ziuluvy
o poskytnuti Prispevku, vyška skutočne vyplateného Príspevku může byt rovna alebo nižšta
maxtmálna výška Príspevku,

Realizicia Projektu zodpovedá obdobu tzv. íyzickej realtzácte Projektu, tj, obdohiu, v rámci
ktorého zivatel‘ realtzuje Projekt od Začat,a realtzacte Pro ektu najskůr vl k odo dňa
nadobudnuita učtnnostt Zmluvy o posk‘lnutí Príspevku do konČenta real,záe,e Projektu.
Real,zác,a Projektu nestrne byt ukončena a žoP 5 priznakom zaverečna, resp ZoP na poskytnutie
predfinanco‘vanta poslednej časti Prispe‘<u predložena na MAS neskůr ako 9 mesiacov od
nadobudnuisa učinnostt /mluvy o poskytnuti Prispevku,

Riadiaci orgán alebo RO orgán š~atnej správy alebo územnej samnsprávy povcrený
Slovenskou republikou, ktory je určerv na realizactu programu a zodpovedá za riadcnie
programu v sulade so zásadou riadneho r,tančného hospodárenta podľa Článku ‚25 Všeobecného
nariadenia Riadiacim orgánom pre tROP určeným vládou SR v súlade sš 7 Zákona o prispevku
Z EŠtF je Ministerstvo půdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;

Riadne uskutočnenie úkonu v sútade so Zinluvou o poskytnutí Prispevku, Právnymt predptsmi
SR, Pravnynit aktmt Eů. Priručkou pre Užívatel‘a, prislušnou schémou pomoci, ak je sučast‘ou
Projektu poskytnutte pomoci, lmplemenačným modelom CLU), ako aj ostatnýntm Právnynii
dokumenti ‚

Schéma štatnej pomocI a schéma pomoci „de minimit, spoločne aj ako „schéma pomoci“
dokumenty ktoré presne stano“ijú pravidlá a podmienky, na ktorých základe můžu
poskytovatetia pomoci poskytnát‘ štátnu pomoc a pomoc „de mtnimts“ jednotlivým príjemcom
pomoci. Ak Projekt predstavuje poskytrmtie Štátne pomoct, na Projekt sa vzt‘ahuje schéma
pomoci uvedená v článku 3 ods. 3.8 zinlut‘y;

Schválená liadost‘ O prispevok — Žiados O prispevok v rozsahu a obsahu ako bola schválená zo
strany MAS na základe predchádzajúcehc súhlasu Riadiaceho orgánu a ktoraje uložena u MAS;

Schválené oprávneiaé výdavky — skumčne vynaložene odůvodnené a riadne preukázané
Oprávnené výdavky Užtvatefa schválené strany MAS v ramet predloženych Žtadost, o platbu.
S ohladom na detiniciu Opravnených ‚rrdavkov, vyška Schvalenych oprávnených vydavkov
může byť ravná alebo n,žšia ako výška Onávnených vydavkov

Skupina v$Iavkov — vydavky rovnakého.charaktenj zoskupené na základe opatreni Ministerstva
finaneti SR. ktorýmni sa ustanovujú podrbnosti o postupoch účtovania Skupiny oprávnenýeh
‚‘ýdavkov s) definované“ prtlohe Č 3 zIn „vy Podrobny rozpočet projektu;

SR Slovenská republika,

Stratégia CLLD - uceleny subor operáct. účelom ktoreho je plnit miestnc etele a uspokojovať
mestne pc‘reby a kloty prispieva k plr:niu stratég,e EU na zabezpeČenie intcligentného,
udržaterneho a inkluzivneho rastu, ktr-ý je navrhnutý a realizovaný MAS a schválený
Půdohospodarskou platobnou agenturou. Pre účely Zinluvy O poskytnuti Prispevku je určujúea
Stratégia C W Zverejnena na webovom ‘idle MAS;

Systém fmLančného riadenia štrukturalnych fondov, Kolméziaeho fondu a Eurápskeho
námorného a rybárskeho tondu na ~rograinové obdobic 2014 — 2020 alebo Systém
finnnčnétic riadenin dokument sehválc-ý vládou SR a aktualizovaný CertiíikaČným organom.
ktorý predsiavuje súhm pravidiel, postupov a činnosti tykajueieh Sa finančného riadenia a pre
učely Zml‘vy o poskytnutí Prispevku za uslanoventa O riadeni a real,zácii toku íinančných
prostnedko‘~, účtovani certiíikacii a vy‘portadani tinanČnyeh vzl‘ahov. Pre účely Zmluvy
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o poskytnutí Príspevku je závazná vždy účinná Zverejnená verzia uwceného dokumentu
na webovom sídle Certiftkačného orgánu; rovnako uvedené ptali aj pro do‘umenty vydávané
v súlade S čast‘ou 3 3, bod 5 Systému Iinančného riadenia;

Štátna pomoc alebo pomoc akakoľvek pomoc poskytovaná z prostnedlan- štátneho rozpočtu
SR alebo akoukofvek formou z vere-ných zdrojov podniku podia čianku 107 ods I Zmluvy
o fungovaní EÚ, ktorá narúša sút‘až alebo hrozi narušením sút‘aže tym ze zvyhodňuje určtte
podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a móže nepriazntvo ovply‘.nit obchod medzi
členskými štátmi EU. Pomocou Sa vo význame uvádzanoni v tejto Zmtuve O poskytnuti Prtspevku
rozumie pomoc de minimis ako aj qátna pomoc. Povinnosti Zmluvnyck strán, ktore pro ne
vyplývajú z Právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov E ohľadoai pomoci zostávaju
pinohodnotne aplikovaterné bez ohledu na to. či ich Zmluva O poskytnutt Pdspevku uvádza vo
vztahu ku konkréinemu Projektu Užívatefa, zahřňajúconi poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu
na to. či Sa Uživatef považuje podľa Právnych predpisov SR za verejnopravny subjekt alebo
subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný 0 ods. I Zákona o účtovníctve Na účely predkladania
ZoP (predí1nancovanie alebo refundacta) Sa vyžaduje splnenie naležitosti definovaných v IQ
ods. I Zákona o účtovnictve, pričom za dostatočne spinenie náležitosti podfa písni. f) Sa považuje
vyhlásenie Uživatefa v žoP v časti Čestné vyhlasenie v zneni podia prilohy Priručky pre
Uživatefa. V súvislosti s postúpcnin pohľadavky Sa z pohledu sflr.enia požiadaviek
Všeobecného nariadenia za účtovny coklad, ktoreho důkazná hodnota je ro‘.nocenná faktúram,
považuje aj doklad preukazujůci vykoianie započitania,

ljdržatel‘nost‘ Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaneho P-o.ektu definovaných
prostredntctvom Merateľných ukazovatel Ov Projektu počas stanovenehe obdobia (Obdobie
Udržatel‘nosti Projektu) ako aj dodržanie oslatných podmienok vyplý‘a-úcich z článku 71
všeobecneho nariadenia. Obdobie Udržatel‘nosti Projektu se začina v kalendárny deli, ktoiý
bezprostredne nasleduje po kalendámom dni, v ktorom došlo k Finančnemu tiwnčeniu Projektu.

Ukončenic realizácie Projektu predstavuje ukončenie tzv fyzickej roalizácie Projektu.
Ukončeme realizácie Projektu Užívatd‘ deklaruje predloženim ŽoPs príznaxc m záverečná, resp.
ŽoP na poskytnutie predfinancovania poslednej časti Prispevku. Realizácia Piojektu Sa považuje
za ukončenu v kalendarny deli, kedy ~. živater kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovat Projekt,

b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Uživatelovi, tjživatel‘ ho pre~rsl a ak to vyplýva
z charaktenj plnenia je prevádzkyschopný, resp. Sa sfunkčnil a/alebo aplikoval tak, ako Sa

to predpokladalo v Schválene žiadosti O prispevok, Splnenie c-to podmienky Sa

preukazuje najmč:
(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoié majú alebo můžu

mat‘ vplyv na funkčnost‘, ak je Predmetom Projektu stavba, právoplatnost
kolaudačného rozhodnutia je Uživatel‘ povinný preukázať MAS najneskór do 30
kalendámych dni odo dňa predloženia žop 5 príznakom závaečná, resp. žoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej časti Prispevku, alebo

(ii) preberacim/odovzdávacím protokoloni/dodacim hstom, ktoré sL podpisané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie dokumentácia, lna hnutefná ‘e:, právo alebo má
majetková hodnota, pričon‘ z dokumentu alebo doložky k nemu (až je vydaný tretou
osobou) musí vyplývat prijatie Predmetu Projektu Uživatel‘om a 2revádzkyschopnosť
Predmetu projektu, alebo

(iii) predložením rozhodnutia O predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia
do dočasného užívania stavby pričom vady a nedorobky v nich ujedené nemajú alebo

nemůžu mat vplyv na fun‘č-sost‘ stavby ktorá je Predmetom projektu, Uživatel‘ je
povinný do skončenia Qbdo,ia Udržatefnosti Projektu uviesť stavbu do rtadncbo
uživanta, čo preukaže prishšným právoplatnym rozhodnutím. abbo

(iv) mým obdobným dokume,r.om, a ktorého nepochybným, určitým a 7.rozumitefnynl
spósobom vyplyva, že Pretiet Projektu bol odovzdany Uživatelovi aialebo hol so
sůhlasom Uživatel‘a sfunktrený, resp. aplikovaný tak, ako Sa to predpokiadalo
v Sehválenej žiadosti O prí~evok.

Ak Predmet Projektu niejc hmome zachytitel‘ny splnenie podmienky Uživateľ preukazuje
podía článku 4 odsek 5 VZP abbo mým vhodným spósobon‘, ktorý nic je osob~ne
formalizovaný s uvedením dňa, Ku ktorému došlo k ukončeniu Projektu, pričom súčast‘ou
uvedeného úkonu Uživatefaje dokument odóvodňujuei ukončeme Projektu v deli, ktor“je

ňom uvedený.

Ukončenie realizacie Projekiu musí nastat‘ najneskůr do 9 mesiacov od nadobudnuia
učinnosti Zmluvy o poskytnutí Prispevku.

‚‘čas — konanie v súlade s časom pln?r.ia určenom V Zmluve O poskytnuti Prispevku, v Právnvth
predpisoeh SR a Právnyeh aktoch EU, vo Výzve, v Priručke pre Užívatel‘a, v príslušnej sch&ne
pomoci, ak Projekt zahi‘ňa poskytnutie pomoci v tmplementačnom modeli eLLE), axo
a v ostatných Právnych dokumentoeh;

Vercjně obstarávanie alebo VO — postupy obstaravania slLžieb, tovarov a stavebných pit
zmyste zákona č. 343/2015 Z. z. c varejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektoryh

zákonov v 7.není neskorších predpisov v súvislosti 5 výberom Dodávatera alebo mé dnily
oostarávania (výboru Dodávatel‘a) nespadajúee pod Zákon o VO, ak ich Právne predpisy SR ;re
konkrétny pripad pripúšťajú (napr. zál‘azky podra * I ods. 2 až 14 zákona o VO atebo zákazq‘
‘yhlásené osobou, ktorej verejný obstarávatef poskytne 50°. a menej finančných prostriedkov Ia
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných práe a poskytnutie služieb a Prispevku) a v súlade

postupmi stanovenými v Priručke k roeesu verejncho obstarávania;

Verejnoprávny subjekt každý subjei« ktorý se riadi verejným právom v zmyste členku 2 ods.
4 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24 EÚ z 26. februára 2014 o verejncm
o~,starávani a o zrušeni smemiee 2004,18/ES v platnom zneni, a každé európske zoskuperie
územncj spolupráce zriadené v súlaoc s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (El))
Č. I 08220Q6 v platnom zneni alebo “rniknuté podfa zákona & 90/2008 1 z. O europskeni
zoskupeni územnej spolupráce a o dop.není zákona č 540/2001 Z z O štatnej štatistike v aneni
neskoršieh predpisov V zneni neskoršíc, predpisov;

Vlódiay audit nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uistovania činnost vykonava.-‘á
podra Zákona o linančnej kontrolo a audite, osobitných prcdpisov a so zohl adnen.n
inedzinárodne uznávaných audiiorskýcn ~Éandardov;

Všeobecné nariadeaíe - nariadenie Ew-čpskeho parlamentu a r(ady (EU) č 1303 2013. ktonin
sa stanovuju spoločné ustanovenia c Európskom fonde regionalneho rozvoja Európskom
socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eur~pskom pOl nohospodarskom fonde pro rozvoi vtdie<a
a Európskom námornom a rybárskoni fonde a ktorym Sa sianovujú všeobecné uslanove-ia

o Eurůpskom fonde regionálneho roznja, Európskom sociálnoin fonde, Koheznom fonde
a Európskom náinornom a iybársko:n fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
č 1083/2006v plainom zneni;

Výzva na predkladanie žiadosti o Prítpevok alebo Výzva - východiskový metodický a odborný
podklad, na základe ktorého Uživatel‘ postaveni žiadatel‘a vypracoval Žiadosl o prispe‘ok
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dložil ju MAS. UrČujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, klote kód je uvedený
„ku 2 ods 2 I zmluvy;

atie realizácic Projektu - nastane v kalendárny deň:

zacatia stavebnych prac na Projekte alebo

) vzriku prvého právneho závazku objednat‘ tovar alebo službu tj d/Ion:
‚ystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaruislužby pre Dodávateľa,
alebo

b nadobudnutim učinnosti prvej zmluvy O dodant tovaru‘stužby uzavretej
s Dodavatefom. ak piislušná zmluva 5 Dodávatefom nepredpokladá vystavenie
písomnej objednávky

toho ktora zo skutočnosti uvedenych pod písm. (i) až (ii) nastane aiw prvá.

onanie akéhokofvek ukonu vzt‘ahujuccho Sa k rcalizácii verejného obstarávania abbo něho
u obstarávania nic je Realizáciou Projektu, a preto vn vzt‘ahu L ZaČatiu iaaltzacie Projektu
voláva právne důsledky.

she Verejného obstarávania abbo zaČatie VO nastane vo vzt‘ahL ku konkrétnemu
jnému obstarávaniu uskutočnenim prvého z nasledovných úkonov.

prod oženie dokumentácie k VO na vykon cx ante kontroly, akje takato kontrola vzhľadom
na charakter zákazky povinná, alebo
pri \‘erejných obstarávaniach, kde nieje povinne vykonávaná cx ante koatrola sa za začatie
Verejného obstarávania považuje
0) odoslanie oznámenia o vyhlásaní Verejného obslarávania, alebo
(ti) odoslanie oznámenia použitého ako vyzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie

ponůk na zverejnenie, alebo
(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhovLska, abebo
(iv) odoslanie výzvy na prcdkladanic ponúk vybraným záujcmcom;

Zákon o fmanČnej kontrole a audite - zákon Č 357/2015 Z. z. o rtnančnej kontrole a audite
a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov;

Zákon o jrispevku z EŠIF — zákon Č 292 2014 Z z prtspevku poskytovaom z eun3pskych
štrukturalnůch a invcstičných fondov a o zmene a doplneni nieklorých zákonov v zneni
neskorších predpisov;

Zákon o rrzpoČlových pravidlách zákon Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy o ‘mene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich prcdpiso‘;

Zákon o úČtovníctve - zakon Č 431/2002 Z. z. o účtovnictve v zneni neskoršlzh prcdpisov;

Zákon O w~rejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v pribohe Č. 4 zákon Č.
343 15 . z verejnom obstarávanl a o zmene a doplneni niektoiých zákonov v zneni
ncskoršicb predpisov,

Zmluva e NFP zmluva o poskytnuti nenávratného f‘tnanČného prispevku Č. IROP-Z
302 I X65 Sl I Sl 2-28zo dňa 06.02.2020 uzatvorená medzi Riadiacim orgá.om a MAS podIa

25 Záko.a o prispevku z EŠlF, v rámci ktorej Riadiaci orgán poskytuje finančné prostriedky
(NFP) MAS za úČclom ich poskytnutia uživatel‘om prnjektov vykonávaných v rámci prislušnej
Stratégie CLLD;

Zverejncnie je vykonane vo vzt‘ahu k akémukol‘vek Právneniu dokumentu. L:orýmje Uživatel‘
viazany podia Zmluvy o poskytnutí Prispevku, ak je uskutočnene na weborom sidle Orgánu
zapojeného do nadenia, auditu a kontroly EŠIF vtátane t~nančného riadonia alebo akékol‘vek ině

zverejnenie tak, aby Uživatel‘ mat možnc~t‘ Sa S takymto Pravnym dokumentom, z ktorého prc
ne9o vyplývajú alebn mÓžu vyplývat‘ pra“.a a povinnosti oboznámit a zosuladit sjeho obsahom
svoje Činnosti a postavenie, a to od okarihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od
kterého Zverejnený Právny dokument ~dobúda úč nnost ak pre Zverejnenie konkrétneho
Právneho dokumentu nic sů stanovené zsobitné podmienky, ktoré s/i záväznč. MAS nic je
v žiadnom pripade povinný UživateFa r~a takéto Právne dokumenty osobilne ajednotlivo
upozorňovat‘. Povinnosti Uživatera vvplývajúce pre nebo zo Všeobecného nariadenia
a knplementaČných nartadeni týkajúce sa ‚forinovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté;

Žiadosť o platbu alebo toP - dokumcn., ktorý pozostáva z I‘onnuláru a povtnnýeh priloh, na
zá“lade ktoréhojc Uživatelovi uhrádzaný Prispevok z nenávratného flnančného príspcvku, ktoiý
bol MAS uhradcný Riadiacim orgánom na základe Zmluvy o NFP, tj. z prostrtedkov EU
a ~tátneho rozpoČtu SR;

tiadosť O prispevok dokument, klorý pozostáva z fomujláru a poloh, ktory Uživatel‘ v pozicii
žiadatel‘a predložil MAS na zaklade vyhláéenej Výzvy a ktorym žiadal O poskytnutie Prispevku;

žiadost‘ a vrátenic finanČnýeh prostrie.kov alebo toY doklad, ktotý pozostáva z ronnulám
a príloh, na ktoiých základe ma živa‘er pnvinnosl‘ vrattt‘ íinančné prostriedky tvoriace
Pr spevok alebo jeho čast

ČlánoI‘ 2 VŠEOBECNÉ POVINNOS‘IJ UŽÍVATEĽA

Užlvatef Sa zavazuje dodrž avat uslanove~a Zmluvy o poskytnuti Prispevku tak, aby bol Projekt
realizovar.ý Riadnc, Včas a sůlade sjc podmienkami, a postupovať pri Realizacii Projektu

odbornou starostlivost ou. žívatel Sa zavazuje realizovat Projekt v sůlade so Schválenou
žtadosťou o prispevok, poktar Zmluva O poskytnuti Prispevku nestanovuje nak.

2. Utivatel‘ zodpovedá MAS za Realizáciu Projektu a Udržateľnost Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedených v Zmluve O poskyizuti Prispevku Ak Užtvatel‘ realizuje Projekt pomocou
Dodávatct‘ov alebo inych zmluvne alebo oak zavtazanych Či spolupracujúcich osůb, zodpovcdá
za Rcalizáciu Projektu, akoby ich vykoná-al sám. MAS nieje v žiadnej fáze Realizácic Projektu
zodpovedný za akékofvek poiušenie pt-vinnosti živateb‘a voči jeho Dodávatel‘ovt abebo
akojkorvek tretej osoba podieb‘ajucej Sana °rojekte Jedinou retevantnou zmluvnou stranou MAS
vo vztahu k Projektu je Uživatel‘

3. Uživatel‘ je povinný zabezpeČit aby počas doby Reabizáeic Projektu a Obdobia Udržalefnosti
Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Pr.‘ ektu. Porušenie uvedenej povinnosti Uživaierom je
podstatným ponišenim Zmluvy o poskytr~ti Príspcvku a Užívatef je pnvinny vrátit‘ Prispevok
abebo jeho Čast‘ v súlade s čbánkom 10 VZP a v sůlade s Čtánkom 71 ods. I Všeobecného
nanadenia vo výške, ktorá je úmerná oodobiu, poČas ktorého došlo k porušeniu podmienok
v důsledku vzniku Podstatnej zmeny Proje‘tu.

4 V důsledku toho, že uzavretiu Zmbuvy o poskytnuti Príspevku predchadzabo schv‘arovame
žiadosli o prispevok, v ktorom bol žiada.erom O Prispevok Uživatel‘ a podmienky nbsiahnuté
v Schvale‘iej žiadosli o prispevok holi prenesené do Lmbuvy o poskytnuti Prispevku, zmena

živatel‘a je možná len vynimočne. s preochádzajůctm pisomn5ii~ súhlasom MAS a po splneni
pedn‘ienok stanovených v Zmluve o posk‘tnutí Príspevku. Zmena Uživatel‘a může byl schválená
p~iupom a za podmienok stanovenych v láoku 6 ods 6 2 zmluv“ iba v pripade, ak.

a) v jej důsbedku nedůjde k porušenia žiadnej z podmienok poskytnutia Prispevku, ako holi
dcíinované v prislušnej Výzve, a znamená, že aj nový uživatel‘ bude splňat všetky
podmienky poskytnutia PríspevkL, a
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h) táta zmena nebude maf žiaden negativny vplyv na vyhodnotente pinenia podmienok
poskytnutia Prispevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pů~odným Uživateľom
v postavení žiadatel‘a o Prispevok, a

c) táto zatena nebude mat‘ žiaden negativny vplyv na mel‘ Projektu podľa Článku 2 ods. 2.2
zniluvy a na účel Zmluvy O poskytnuti Prispevku a na Merateľné .ikazovatele Projektu,
pričom Uživater musí preukázat‘, že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Uživatel‘ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byt‘ novym uživateľom, osobitným
právnym úkonom, ktorého učastníkom bude MAS, vstupi do práv a povinnosti podIa
Zmluvy O poskytnutí Príspevku namiesto Uživatel‘a, a to aj v prípade, ak v zmyste
osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala ayr novým uživatel‘ona,
un‘verzálnym právnym nástupcom Uživatefa.

Ak Uživatel‘ poruší povinnosti, resp. podmienky podIa tohto odseku 4, ide a podstatné ponišenie
Zmluvy o poskytnuti Prispevku a Uživatel‘ je povinný vrátit‘ Prispevok ale~o jeho časť v súlade

čtankom JO VZP a v súlade 5 člankom 71 ods I Všeobecného nariaderia vo ‚ýške, ktorá je
umerna obdobiu. počas ktorého došlo k porušcniu podmienok v dósledtu vzniku Podstatncj
zmcny Projektu

5. Podstatnou zmenou Projektuje aj prevod alebo prechod vtastnictva majctkL obstarávaného alebo
zhodnoienéhn v ramu Projektu, kLoty tvori sučast‘ in~aštnJktúry, ak k nemu důjde v Období
Udržatd‘nosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienkv pre Podstatnú zmenu Projektu
‚yplývajúce z derinicie Podstatnej ztneny Projektu uvedenej v Člárku I ods 3 VZP alebo z článku
6 ods. 4 VZP. Ak dójde k vznikj Podstatnej zmeny Projektu v zmysle preochádzajúcej vety, ide
O podstatne porušenie Zmtuvy o poskytnuti Prispevku a Uživatel je povmný vrátit‘ Prispevok
atebo jeho čast v súlade s Článkom to VZP a v súlade s článkom 71 ods. I všeobecného
nanadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok
v důslecku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vz~omne zavtzujú poskytovat‘ si všetku potrebnú ráčinnosť na plnenie
závkzkc“ z tejto Zmtuvy o poskytnuti Prispevku. V pripade, ak má Zmluvná strana za to, že druha
Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanu sučinnost‘,je povinná u pisomne vyzvat‘ na
nápravu.

7. Uživate‘ je povinný uzatvárat‘ zmluvné vzt‘ahy v súvislosti s Realizáciau Projektu s tretimi
stranam výhradne v pisomnej forme, aR MAS neurči inak

Článok J OBSTARÁ VANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC UŽÍVATEEOM

Uživate ma pravo zabezpečit‘ od tret oh osób dodavku služieb, tovaro‘; a slavebných prác
potrebn~ch pre realizáciu Projektu a súčasne je povinny dodržiavat‘ principy nediskriminácie
rovnaké‘io zaobchádzania, transparentnosti, vrátaneposúdenia korlliktu záWmov, hospodárnosti,
efektivn sti uČtnnosti a učelnosti

2. Uživaterje povinny postupovať pri zadávaní zákazielc na dodanie služ,eb, ovarov a stavebných
prác pot ebných pro Realizáciu Projektu, ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so Zákonom
o VO, aso aj Priručkou k procesu verejného obstaravania Ak sa ustanovenia Zákona o VO na
Uživatera alebo danú zákazku nevzťahujú, je živatel‘ povinny postupovat v súlade 5 postupmt
uvedenými v Príručke k procesu verejného obstarávania, ktorá obsahuje osobitné postupy, ktoré
sú pre živatera závazné.

3. Uživatet‘je povinný zaslat MAS komptetnů dokumentáciu z obstarávania a súvisiacich postupov
v plnom rozsahu, ak MAS neurči inak. MAS je oprávnená požadovat‘ ad Užívatel‘a aj inú
dokumentaciu z Verejného obstai‘ávania a súvisiacich postupov, akjc to potrebné na riadny výkon
činnosti MAS a Užívater je povinný MAS tůto dokumentáciu v určenej ehote alebo termine

poskytnu‘ Uživateľ predktada dokuiren~áciu podl‘a predchádzajúcej vety v lehotách a vo fonne
určcnej v Príručke k procesu vcrejnéao obstarávania.. Minirnátny rozsah dokumentácie, ktorú
Uživate povinne predkladá stanovuje Priručka k procesu verejného obstarávania.

4. MAS ‘ikona administratívnu finanč,.i kontrolu Vercjnčho obstarávania a súvisiacich postupov
v zinysle Zákona o flnančnej kontrole a audite a podfa postupov upravených v Priručke k procesu
verejnél,o obstarávania v lehotách pošla Implementačného modelu CLL,D. Výkonom kontroly
Verejneio obstarávania a súvisiacicl‘ postupov abbo mým úkonon, zo strany MAS nic je
dotknut vylučna a konečná zodpovednosť Uživatel‘a ako verejného obstarávatel‘a obstarávaiel‘a
atebo o‘oby podra 8 Zákona o VC‘ za vykonanie VO pri dodržani Právnych predpisov SR
a Právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy O ~otkytnutí Prispcvku, Právnych dokumentov a základnvch
pnneípov VO. Rovnako nic je výkoiaoin kontroly MAS alebo mým úkonom MAS dotknjtá
vylučná a konečna zodpovednost‘ Uží‘~tel‘a za Verejné obstarávanie v pripadoch, ak Uživater lie

je poviniy postupovat‘ podIa Zákona a VO. Uživatel‘ tierie na vedomie, že vykonanim kontroly
MAS nie je dotknute právo MAS acbo mého opravnenéhc orgánu na vykonanie opátov-sej
kontroly‘novej kontroly vládneho audi.u/overovania počas eelej doby účinnosti Zmltvy
o poskytnuti Príspevku a/alebo po ukcnčeni realizacie projektu v nadvtznosti na zistenia, ktoré
budú vyplývat‘ a tejto opátovnej kotzrcty/novej kontroly vládneho auditu/overovania a ktoré
můžu byt‘ odlišné od zisteni predchácza‘úcich kontroliauditov, V pripade, že závery ophtoviej
kontroty‘novej kontroly auditu, a to ~apríklad v důsledku aplikácie postupov vyehádzajúc oh
z metodických usmenieni, rozhodnuti a výkladovych stanovisk Uradu pre vcrejné obstarávarie,
rozhodn-jti Súdn?ho dvora EU abbo P“ávnych dokuntentov alcho komunikácie sEK alebo mými
orgánmi SR a EU, sú odlišné od závermv predchádzajúcej kontroly/auditu, MAS je oprávnená na
základe záverov z opátovnej kontrol~ň‘nc.vej kontroly auditu/overovania uplatnit‘ v plnej “ýšh
voči Uživatelovi prípadné sankcie za nedodržanie principov a postupov stanovených v Zákone
o VO, resp. postupov pri obstaraní zák‘zky, na ktoni sa Zákon o VO nevzt‘ahuje. Zmluvne str‘.w
Sa otobitne dohodli, že v pripade, ak kontrolný organ auditný orgán podl‘a článku 12 VZP Odti~ý
od MAS identifikuje Nezrovnalost‘ v“plývajúcu Z VO spočívajůcu v porušení Právnych
predpisov SR a/abebo Právnych aktov EÚ a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci a EŠIF v
súvistosti 5 VO, ponsšenim princípa, a postupu VO stanovených v Zákone o VO alebo
vyplývajůcich z Právnych aktov EU k problematike VO alebc z obvyklej praxe (best practice)
aplikovanej kontrolnýnai atebo audit$nii orgánmi EU, a to aj nad rámec zisteni MAS a bez
ohl‘adu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v důsledku takejto Nezrovnalosti vznilqte
povmnnosť vrátir Prispevok alebo jeho Čast‘, Uživatel je povinný takto vyčislený Prispevok aleno
jeho časr‘ vrátit‘ v súlade s člankom JO VZP.

5. Adminiszrativnu finančnu kontrolu pravidiel a postupov stanovených Zákonom o VO vykonáva
MAS v závislosti od fazy etapy časového procesu VO ako:

a) E, ante kontrolu pred ‚‘yhláseníai ‘JO (na posúdení MAS),
b) Ex ante kontrolu pred podpisoinzmluvy 5 úspešnym uchádzačom,
c) E, post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zmlúv 5 Dottvateroin.

6. Adminis-rativnu íinančnu kontrolu po~tupov pri obstarávaní zákazky. na ktorú Sa Zákon o VO
nevzt‘aht.je, vykonáva MAS v závislosti od rozsahu a predmetu ako

a) Es ante kontrolu,
b) Ex post kontrolu,
c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodavatel‘oin.

7 MAS je povinná vykonat‘ adininistmtivnu tinančnu kontrolu Verejneho obstarávaria
a súvisiacich postupov v maximálnyct lehotách urcenych v Irnpleinentačnom modely CLU.
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dob‘ kedy MAS vyzve Užívatel‘a na doplnenie chýbajúc,ch nálcžiosti alebo mých
dovanvch dokladov alebo informacit, sa lehota na výkon admimstrativnej inančnej kontroly

ušuje eboLa na výkon administrativnej finančnej kontroly prestava plynúf dňom odoslania
vy ží~ateľov, Dňom nasledujucim po dni doručenia chýbajucich náležitosti alebo mých
dovanvch dokladov abbo nformácii MAS pokačuje plynutie lehoty na výkon
nistraavnej finančnej kontroly VD Ak nieje dodržana lehota na vykon konlroly z dóvodov
rane MAS, je MAS povinná informovat živazela o důvodoch nedodržaria terminu, akoaj
vom predpokladaxiom termine vydania navrhu spravy apravy z kontroly, Pri ncdodržani
menebo predpokladaného termínu MAS opakovane zabezpeči informovanost‘ L)žívatefa za
akých podmienok.

S je oprávnená v odóvodnených pripadoch lehotu ra vykon admintst.‘ativnej finančnej
roly ‚‘O pred~žiť. MAS o predÍženi lehoty Bezodkledne infonnuje tvatel‘a spůsobom

odnutým v Zmluve o poskytnuti Prispevku.

Sje oprávnená v odóvodnených pripadoch v rámci tnýzh nevyhnutných &onov sůvisiacich
konon- kontroly z vlastného podnetu prerušit‘ “ykon administrativnej nančnej kontroly
a odseku 8, pričom ad tohto momentu lehota na jej vykon prestane plynut MAS o tejto
očnost l3ezodkladne informuje Užívatel‘a spůsobom dohodnutým v Zinluve O poskytnuti
pevku a zároveň mu oznámi dátum, od ktoreho MAS začina plynut nová lehota,

S alebo ňou určená osoba má pravo zučastntť sa na procese VD vo fáze otvárania ponúk
vnako aj ako nehlasujúcí Člen komisie na vyhodnotenie ponúk Ž vatefje povinny oznamtt‘
S ten~n a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnolenia ponuk najmeoej S dní vopred;
uvné strany následne dohodnů sůvisiace administrativne úkony spojene s učasCou MAS
tvárant ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk

S v závislosti od typu vykonávanej administrattvnej finanČnej kontroly VD podľa odseku 6
bol toho článku VZP může v rámci záverov:

udel ť Uživatelovi sůhlas s vyhláscním VD, a podpisom zmluvy s úspešným uchádzaČom,
podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom.

odntetnut‘ výkon cx ante kontroly prod vyhlásenim “0,
pripnstit‘ výdavky vzniknuté z VD do í)nancovania v plnej výške,
vyziat‘ Užívatel‘a na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
nepnpustit‘ výdavky vzniknuté z VD do linancovania V celej výške, resp vyzvaf Užívatel‘a
na onakovanie procesu VO,
adel t‘ finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VD pred prtpuslenim casu výdavkov do
rinancovania (cx ante finančná oprava),
udel ť finančnú opravu na vydavky vzniknuté z VD po torn, ako bolí tieto výdavky
uhralcné Zo strany MAS Uživaterovi (cx post linančná oprava). Uživate ‘je povinný vrátiť
Prispevok alebojeho čast‘ v súlade 5 článkom JO VZP.

12. V pripade, ak MAS neoboznámi Užívatera so zavernii administratívnej íinančnej kontroly VD
(nezašle navrh čiastkovej správy z kontroly navrh správ) z kontroly, resp. čiastkovú správu
z kontroly‘správu z kontroly) v lehote určenej na “ton a&ninistrativnej finatčnej kontroly VO
a sůvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnjtiu ‘ykonania ex
ante kontrialy pral vyhlásenim VD), Uživatel‘ nie je oprávnený uzatvoriť zoluvu 5 úspešným
uchádzačo‘n ani vykonať iny ukon, ktorého podmicnkou je vykonanie adnunistrativnej finančnej
kontroly ze strany MAS (napr. vyhlásenie VD). Uzatvoreriie zmluvy a uspešiým uchadzaČom,
resp ‚‘ykaianie ineho ukonu, ktoreho podmienkou je vykonanie administ‘-ativnej finančnej
kontroly napr vyhlasenie Verejneho obstarávania), může byt považovane za podstatné
porušenie Zmluv)‘ o poskytnuti Prispevku.

13. Zntuvné st‘any Sa dohodli, že zadávanie zákazky na ten istý podmet obstarávania, ktorého
kontrola nebude ukončená záverom z konnly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo (‘) tohto članku
VZP, může Uživatel‘ opakovane predložit MAS na kontrolu maxiniálnejedenkrát. V osobitných
a riadne odóvodnených pripadoch může MAS na žiadosť Užívatel‘a umožníť opakovanie
zadávania zákazky podIa prvej vety tohto odseku a jeho predloženie MAS na kontrolu nad rámec
limitu uvaleného v prvej vete tohto odselca.. Prí opakovaní zadávania zákazky podfa prvej alebo
druhej vety :ohto odseku může byt‘ predmet obstarávania zmenený len v odůvodnených prípadoch
vyplývaj~i;h z Projektu alebo v nadvazoosti na nedostatky vytknutě MAS v čiastkovej sprave
Z kontrolyJ~ráve z. kontroly k predchádzajúcemu VD Pri opakovani zadávania zákazky podl‘a
pr‘ej vety tohto odseku je Uživateľ povinný do 20 dni Od doruČenia Čiastkovej spray

kontrolyJ~rávy z kontroly vzt‘ahujúcej so k predchádzajúcemu VD predložiC dokumentaciu
k novému VD na cx ante kontrolu podfa cčs. 6 písm. a) alebo podIa ods.? písm. a) tohto Članku.
Pr opako2aní zadávania zákazky podía tihej vety tohlo odseku je UŽivateľ povinný do 20 dni
od doručenia súhlasu MASs opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej
vele tohto odseku predložit dokumentáciL ‚novému VD na cx ante kontrolu podľa ods. Ó pisto.
a) alebo ods. 7 pisin. a) tohto članku. Uživ‘iel‘je povinny zaslat ozaámenieo vyhlásent VD abbo
nv obdolxn‘ dokument, ktorym Sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spůsobom stanoveným Zákonom
o‘/Odo IS dni od doruČenta čiastkovej s~rávy z kontroly správy z kontroly od MAS vzťahujúcuj
sa k nověnu VD. V pripade, že ani vo vzfahu k opakovane predloženému VD nebudů záveiy
z kontroly MAS v sůlade sods. 12 písm, c) alebo I) tohto članku VZP, půjde o podstatné
pm‘ušenie Zmluvy o poskytnuti Príspevku za strany Uživatel‘a. Ustanovenia tohto odseku Sa
rnvnako ‚zt‘ahujú aj na iny druh obstarávania podra ods. 2 tohto Članku VZP

14. tjživatef ~ie vedomý ze porušenie pravidiel a povinnosti tykajúcich sa procesu cx ante kontroly
pred vyhlásenim VD ovplyvňuje možnos:‘ urČenia cx ante f‘inančnej opravy zároveň Uživatel‘
bene na vodomie, že potvrdenie ex anle íinanČnej opravy zo strany MAS je víazané na splnenie
všetkých pcžiadaviek. ktoré su Zo strany MAS urČene

IS. Užtvateľ Sa zavazuje zabezpečit‘ v ranci závazkového vztahu s kazdým Dodavatel‘om
povinnot.t‘ Dodávatcl‘a strptct‘ ‚“Ion kontroly auditu súvisíaceho s dodávaným
tovarom. ~užbami a stavebnymt pracati kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti Zmbuvy
o poskytnuti Prispevku, a to oprávnenýr. osobami na výkon tejto kontroly auditu a poskytnút‘
to všetL~i potrebnů suČinnost Uživater za zavazuje zabezpečit‘ v rámci zavázkoveho vzt‘ahu
Dodávaterom právo Užtvatel‘a bez ak“hkofvck sankci odstupiť od zmluvy 5 Dodavatel‘om
pripade, kody ešte nedošlo k plneníu ze zmluvy matzi Uživateľom a Dodavatel‘om a výsledky

aiministrativnej finančnej kontroly MAS neumožňujú rinancovanie výdavkov vzniknutých z
cbstaravar ia tovarov, služieb, stavebnýa~ prác alebo mých postupov.

16. Wtvatel‘ akzeptuje skutočnost‘, že výdavky vzniknuté na základe VD nemůžu byt‘ zo strany MAS
preplatene co formc Príapevku skůr, ako bude ukončena adminístratívna f‘tnanČnů kontrola, resp.
sk3r ako bade potvrdená ox ante finančná oprava.

II. Uzivateľ berte na vedomie, že lehota Lťená. resp dojednaná pre administrativnu ftnančnú
keotrolu tiadosti O platbu nezačne plynú‘ skór, ako bude Uživatel‘ obeznámený n kladnoin
vysledku administrattvnej finančnej kontroly VD, resp. Po potvrdeni urČenia cx ante íinančnej
Opavy. I. s.anovente predchádzajůcej vay neplati v pripade, ak žiadost‘ o platbu neobsahuje
dddarovane výdavky vzniknuté na záklaoe kontrolovaného Verejného obstarávania.

18. Uživater si je vedoiný svojich povinnost zabezpečit‘. aby pri výbere Dodávatel‘a bol dodď
z~az konfliktu záujmov. V prtpade tdentiítkácie konfliktu záujtnov je MAS oprávn
pcstupovat‘ obdobne padla * 46 oda. 12 gsm. a), b) ad) Zákona O prispevku z EŠIF alebo Po
mých Pižv‘iych predpisov SR alebo p~upov upravených v Právnych dokumentoch, na
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V Metc.d,ckom pokyne CKO Č S k určovaniu finančných opráv ktcre ma nadiaci orgán
piatnovat pri nedodržani pravidiel a postupov verejného obstarávania

Uživatel je povinný rešpektovať pravidlá čestnej hospodárskcj sut aže a zá<azu pĺotiprávneho
onanra po vybere Dodávatela. Uživatel‘ je v procese Verejného obstai-ávan,a povinný
ostupovať s odbornou starostlivosťou za úČelom preverenia, či V rámci Vt) nedošlo k ponišeniu
ravidiel Čestncj hospodárskej súťaže abbo ‚němu protiprávnemu konantu, pričom je v pripade
pomenutia uvedeoej povinnosti pine zodpovedný za následky spojené s dentíftkovaním týchto
kutočiosti zo strany MAS.

V pripade, ak MAS identifikuje:

a) .edodržanie princípov a postupov VO a/alebo
b) ponišenie zásad, pnncipov alebo povinnosti vyplývajůc,ch Z Pravnych predpisov SR

ax Právnych aktov ~Ů aialebo
c) porušenie zásad, princípov abebo povinnosti vyplývajůcich z Ptmych dokumentov,

z Výzvy, z usmenieni, metodických pokynov CKO, stanovisk a zisteni CO, GA, BK alebo
mých orgánov Eů, ktoré sú pit MAS zaviti‘ a v důsledku aplikác.e ktoiých Sa vylučuju
•‘ýdavky z vykonaného VOz financovania,

o všetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov služieb alebo stavetinýzh prác s úspešným
chádzačom a ak nedójde k odstráneniu protiprávneho stavu, pnčom MASzároveň vyhodnotí, že
pako‘anim procesu VO by vznikli vysoké dodaiočne náklady, je MAS oprávnený uplatnit

cx ante finančnú opravu pred podpisom zmluvy s uspešným uchádzaČon‘ V pripade, že MAS
yhodroti, že nieje možné preukazat že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatoČné
áklad-v, nieje možné pripustit‘ výdavky, ktoré vzn,knú z takéhoto VO, dci financovania, O čom

MAS oboznámi Užívateľa spolu so skutočnost‘ou, že nesúhlasi S uzatvorenirn zmluvy s úspešn~on
chádnčom, ak nieje v Metodickom pokyne CKO Č 5 k určovaniu finantnSch opráv, ktoré má
adiac orgán uplatňovat pri nedodržani pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené

nak, V pripade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluvc na do~avku tovarov, služieb
lebo stavebných prče inedzi Uživateľom a Dodavatel‘om sa ustanovenie týkajúce Sa
bozná‘ncnia Uživateľa uvedené v dnihej vete tohto odseku použijL obdobne, ak došlo

dent likovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripede, ak MAS identifikuje-

a) redodržanie principov a postupov VO a/alebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúeieh Z Pravrych predpisov SR

a z Právnych aktov Eú a/alebo
c) porulenie zásad, principov alebo povinnosti vyplývajúcich z Právnyeh dokumentov,

Výzvy, z usmerneni, metodických pokynov CKO, stanovisk a zisieni Ccrtif,kačného
crgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo mých orgánov EU, ktoré sů pre MAS
závázné a v důsledku aplikacie ktorých sa vylučujú výdavky vypl‘vajúce Z vykonaného
“O z tinancovania,

to všetko po uzavreti zmluvy medzi Uživaterom a úspešným uchádzačom, ale ešte prod úhradou
opravnených výdavkov v Žo~ vzt‘ahujúcou sa k oprávnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administrativnej
finančnej kontroly Verejného obstarávan,a) MAS nepripusti vydavky vzniknuté na základe
takéhoto VOdo financovania tým spůsobom, že nieje povinná uhradit Žiadost o platbu v rozsahu
takýchio výdavkov, alebo sa po súhlase Uživatel‘a stav konvaliduje prcstrednictvom ex ante
flnančnej opravy Vo vect určenia cx ante íinančnej opravy a sučasneho pripustenia
kontrolovaného VO do financovania postupuje MAS v zmysle Metodickehc pokynu CKO Č. 5

určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovat pri nedodržani pravidiel

a postu~ov verejného obstaravania <oteČne potvrdenie cx ante íinanČnej opravy vyda MAS
Uživatelovi len Po splneni podmienc‘ urČenych MAS. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú
můct‘ byť pripustene do financovania zE podmienky zniženia opravnených výdavkov vo vyške
určcncj cx ante tinančncj opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujúce1 zmluve na
dodávku tovarov služ,eb abebo stavebných prác medii Užívaterom a Dodávatel‘om Sa

ustano‘enje týkajúce sa pripustenia súvisiacieh výdavkov do tinancovania a cx ante finančnej
opravy uvedené v prvej vete tohto odsekL použijú obdobne, ak došlo k identifikovantu obdobných
nedostatkov.

22 Zoznam porušeni pravidiel a postupav Vercjného obstarávania, spolu s určením percentuabnej
vyšky tinančnej opravy pr‘slúchajúce kixikrétnemu porušeniu, podia ktorého postupuje MAS pri
určeni finančnej opravy a cx ante finaiČnej opravy, tvori Prílchu Č. 4 zmluvy.

23 Uživatel‘ e povinný predložtt‘ MAS Eezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o posky tnuti Prispevku

a) kompbeinú dokunientáciu Z procesu VO k Projektu v pripade, ak ku dňu nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytruti Príspevku Llživateľ uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačoin, abebo

b) infomiáeiu o stave, v akom 5‘. proces VO k Projektu nachádza, v pripade, ak ku dňu
nadobudnut,a učinnosti Zmlcvy o poskytnuti Príspevku Uživatcr neuzavrcl zmluvu
s úspešným uchádzaČom

Uživaterje povinny predložit dokurren:actu z každého VO vs Priručkou k procesu verejného
obstará‘,ania a Zmluvou o poskytnuti 2ríspevku, a to v rozsahu, ktoiý umožni vykonanie kontroly
podIa ods. 6 alebo 7 tohlo Článku VZP. V súlade 5 predchádzajúcou vetou, pokiar Uživatel‘ ku
dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvv c poskytnuti Príspevku ncuzavreb zmluvu s ůspešným
uchádzačcm, ncsmie tak urobit‘ aje povinný predložit dokumcntáciu z prislušného VO na cx ante
kontrolu podl‘a ods, 6 pism. b) tohio článku, pokial existuje povinnost‘ predkladat prcdmetnu
dokumc-ntáciu podra Príručky k procesu verejneho obstarávania na cx ante kontrolu.
Predchédzajúce odseky lohlo Článku al‘o aj všetky osiatne ustanovenia Zmluvy o poskytnuti
Prispev‘u Sa aplikujú primerane, tak at-y to neodporovalo učelu toMo odseku, Nepredboženie
dokuinentácie z procesu VO alebo ínfonuácie podľa prve- vety tohto odseku sa považuje
za pods:ané pomšenie Zmluvy O poskynuti Prispevku

24, Uživatel‘ nesmie uzavrieť zmluvu, koi,cesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchadzačom atebo
uchadzzčmi, ktori maju povinnost zapisovať so do registra parinerov verejného sektora a nic sú
zapísan v registn parinerov verejného s“tora abebo ktorých subdodávatelia abebo subdodávatebia
podľa zákona Č, 31S/2016 Z z O registri partnerov vercjného sektora a o zmene a doplneni
niektorýeh zákonov v zneni neskoršicn p-edpisov, klon maju povinnost‘ zapisovať sado registra
partnere v vcrejného sektora, nic sú zqisaní v registri partnerov verejného sektora, Zákaz podľa
predchádzajúcej vety Sa nevztahuje na ržjncovú dohodu, ktorL uzatvárajů 5 Užívatel‘om výlučnc
dvaja alebo viaceri uchádzaČi, ktori sL @ickými osobami a ktorá Sa týka poskytovania služieb.

25 MAS může odmietnut vykon adminis-ra ivnej finančnej kontroly VO v pripadoch, v kto.ých nu
povinncst‘ vykonat takyto typ kontroly ncukladá Pravny dokument (riadiaca dokumentácia), Po
predložcni žiadosti ž,vatel‘a O vykonanie administrativnej finančnej kontroly MAS v pripadoch,
v ktotých Právny dokument (riadiaca dokumentacia) nadiaca dokumentácia neukladá MAS
povinnosť vykonat takyto typ konttolv, nebude žiadost Uživatel‘a považovana za začiatok
adminis:rativnej finančnej kontroly p‘sdl~ prvej vety * 20 ods. I zakona O íinančnej kontrole a
audite
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26, MAS je oprávnená delegoval‘ výkon adminís!rativncj í,nančnej kontroly Verejného obslarávanía
a súvisiacch postupov na tretiu osobu v súlade s Implementačnýni modelom CLL.D.

Čl~nok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVÁNÍM PROJEKTU
A POSKYTOVANiM INFORMÁCIÍ

I. Uživater je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí Prispevku pravídelne predkladať MAS
moniloro‘acic správy Projektu a ďalšíe údaje potrebné na monilorovanie Projektu vo formáte
určenom MAS v súlade S IM CLLD, Zmluvou o poskytnutí Príspcvku ako aj ostatnými Právnynií
dokument-ni, a 10;

a) Mon..torovacie údaje k Žiadosti o platbu.

h) Následr.ú nonitorovaciu správu.

2. Uživatel‘ e povinný predkladať MAS spolu s každou priebežnou platbou alebo poskytnutim
predtinancovania Monitorovacie údaje k Ziadosti o platbu.

3, Uživateľ je povinný predklada:‘ MAS Následné monitorovacie správy počas Obdobia
Udržateftosti Projektu. Následné monitorovacie správy je Uživatel‘ povinný predkladat‘ MAS
odo dňa Finančného ukončenía Projektu so stavom k 31. decembru príslušného kalendánieho
roka (roka n), Uživatel‘ predkladá Následnú monitorovaciu správu do IS. januára nasledujúceho
kalendárnehc roka (roka n+l). Za nulté monitorované obdobie Sa po‘ažuje obdobie od
Finančnél‘o ukončenia Projektu de 31. decembra príslušného kalcndámeho roka (roka n), Ďalšie
Následné monitorovacie správy Sa predkladajú každých 12 mesíacov až do doby uplynutia
Obdobia Udržateľnosti Projektu.

MAS je oprá-vnená neschválit‘ poslednú Následné monitorovaciu Správu najtrá v pripadoch, ak:

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo něho ponišeniaZmluvy
o poskytnuti Prispevku s finančným dopadom, ktoré existujů v čase sch‘afovania poslednej
Následnej inonitorovacej správy,

b) evid-ije akékol‘vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmI však v pripade prebiehajúceho
trestného konania pre trestný čin súvisiaci 5 Projektom,

c) je P-ojekt v čase schval‘ovenia poslednej Následnej monitorovacej správy predmetom
výkcnu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade 5 článkom 12 VZP.

4. Následné monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Zo strany MAS. Kontrola
Monitoro—acích údajov k tiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti
o platbu ninimálne formou admínistrativnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zinyslc
7Ákona O finančnej kontrole a audite.

5. Uživatel‘ e povinný predložít‘ MAS informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu
v rozsahu a termine určenom MAS, Na žiadosť MAS je Uživatel‘ povinný Bezodkladne alebo
v inej lehote určenej zo strany MAS v sůlade s touto Zmluvou o poskytnuti Prispevku predložiť
MAS aj ině informácie, dokumentáciu sůvisiacu 5 charakterom a postavenim Uživatel‘a,

Rcalizádoc Projektu, účelom Projektu, s činnosťami UživateVa súvisiacilni 5 účelom Projektu.
vedenim účtovnictva alebo inýclt skutočnostiach podIa požíadavky MAS.

6. Užívater :‘e povinný Bezodkladnc pisomne informovať MAS o začati a ukončení akéhokol‘vek
súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Uživatelovi, o vzniku a zániku Okolnosti
vylučujúc.ch zodpovednost‘, O všetkých zisteniach oprávnených osáb na výkon kontroly alebo
audítu, pripadne mých kontrolných orgánov. ako aj o mých skutočnostiach, ktoré majú alebo
můžu maS‘ vplyv na Realizácíut Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Uživater je tiež
povinný informovat‘ MAS o začati a ukončeni konkurzného konania a konkurzu,

rcštruktura.izačného konania a reštnjktu~lizácie, ako aj o vstupe Uživatefa do likvidácie ajci
u‘tončeni, ak Sa Právne predpisy SR upra.wojůce tieto konania na Uživatefavzt‘ahujú. Uživatcľje
povinný informovat‘ MASo zavedení ozd:avného režimu a zavedeni nútenej správy podIa * 19
zakona č. 58312004 Z. z. o rozpočtovÝch pravidlách ůzemnej satnosprávy v zncni neskoršícb
predpisov, ak sana Uživateľa tento záko“ vzt‘ahuje.

‘7. Uživater je zodpovedný za presnost‘, sp‘ávnosť, pravdivost‘ a úplnost‘ všetkých infonnácii
poskytovaných MAS.

S. C zmenáclt týkajúcich sa Projektu je ‘Jtivatef povinný inlomiovat‘ MAS v rozsahu podIa
podmienok upravených v Článku 6 zmluvy.

9. Uživatel‘ je povinný Bezodkladne pisomne informovat‘ MAS O trestnom konaní vedenom vočí
Uživatel‘o‘ i, jeho štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu či prokuristovi za trestné
čtny; poškodzovania finančných záujmo; Európskej únie (* 261 —263 zákona Č. 300/2005 Z. z.
Trestného zákona v zneni neskorších prelpisov — d‘alej ako „TZ“), trestných Činov korupcie
(~ 328 — 336 TZ), legalizácie prijmu z trestnej činnosti (* 233 — 234 TZ). založenia, zosnovania
a podporo‘ania zločineckej skupiny (* 2)6 TZ), machinácie pri verejnoin obstarávaní a verejn~
d-ažbe (~ 266 —268 TZ) alebo trestné ~iiy právnických osób podfa zákona Č. 91/2016 Z. z_
o trestnej zodpovedností právnických osČt a o zmene a doplneni niektorých zákonov v úČinnom
zneni.

Článoi‘ S INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

I. Uživatel‘ je povinný počas platnosti a aannosti Zmtuvy o poskytnuti Prispevku informovat‘
vercjnost‘ o prispevku, ktorý na záklače Zanluvy o poskytnutí Prispevku ziska, resp. ziskai
p~‘ostrednictvom opatreni v oblasti infonrevania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP,
ostatných ‘jstanoveni Zmluvy o poskytnutí Prispcvku a Právnych dokumentov.

2. Wívatef Sa zavazuje, že všetky opatren:a v oblasti informovania a komunikácíe zamcrané
na verejnos:‘ budú obsahovať nasledujúce informácie;

a) odkaz na Eurůpsku úníu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými graftckýnú
šla ndardmí;

b) naslecovný odkaz: EFRR .— Európsky fond regionálneho rozvoja.

3. Ak má Uživatef zríadené webové sidto,je povinný počas Realízácíe Projektu uverejnit‘ na svojoru
webovom sídle králky opís Projektu. r‘átane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah
iat‘onnácie zvenjnenej na webovom sidc Užívatel‘a musi byť ptinleraný výške poskytovaného
Prispcvku a musi zdůrazňovat‘ finančnú 2cdporu z Európskej úníe.

4. Lžívatel‘je povinný zaistit‘ informovanie verejnosti počas Realizácie Projektu o tom, že Projekt
je spolufinancovaný z EŠIF mínimálne umiestnenim jedného plagátu (minimáltxj velkosti M ‚

a to na mieste l‘ahko viditel‘nom verejnotďou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje
í.fonnácie v zmysle Manuálu pre infcrmovanic a komuníkáciu prc IROP Zverejneného na
webovom sidle KOpre IROP.

5. Lživatel‘je povinný riadiť Sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre
tROP Zverejnenou na webovom sidle R‘tadiaceho orgánu.

Článok 6 VLASTNjCTVO A POIJŽflIE VÝSTUPOV

I. t,živateľ sa zavázuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia tJdržatel‘nosti Projektu;

a) budu nehnutel‘nosti, v súvislosti s ‚tzrými sa Projekt realizuje, spíňať vo Výzve stanovené
podmienky poskytnutia Prispevkta z hl‘adiska vlastníckych, resp. íných užívacích práv
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‘zl‘ahujúcich Sa na právny vzt‘ah Uživatel a k nehnuleľnostiam, v kterých alebo v súvislosti
klorými Sa Projekt realizuje v zmyslc Výzvy (d‘alej ako ..Nehninel‘nosti na realizáciu

Projektu‘). To znamená, že Uživater musí mať k Nehnuternosti na realizáciu Projektu
pravny vztah, ktorý je ako akceptovatelný detinovaný v ‚ámc‘ podmienok poskytnutia
Prispevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujůcich Sa na ťarchy a inč práva tretich
osób viažuc,ch sa k Nehnutel‘nosti na realizáciu Projektu Z pravi~ho vzt‘ahu Užívateľa
k Nehnuleľnostiam na realizáciu Projektu musí byt‘ zrejmé, že !‚ žívatef je oprávnený
Nehnutel‘nosti na realizáciu Projektu nerušeno a pinohodnolne utvat‘ počas Reatizácie
Projektu a počas Obdobia Udržateľnosli Projektu. Může potom důjsl‘ aj ku kombinácii
ióznych právnych titulov, ktoré tolo právo Užlvateľa zakladajú a ktore Sa můžu navzájom
menit‘ pri dodržani všelkych podmienok stanovených Vyzvou 2očas Realizácie Projektu
a Obdobia Ud,žatel‘nosti Projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a ině voci, práva alebo Ině majetkové hodnoty, ktort obslaral
lebo zhodnotil v rámci Projektu z Príspevku alebo zjeho času ďalej ako „Majetok

.sdobudnutý z Prispevku“):

ii) bude používal‘ výlučne pri výkone vlastnej Činnosti, v sův‘s ost s Projektom, na kto‘ý
bol Prispevok poskytnutý, s výnimkou pripadov, kedy pre zaoezpečenie a udržan‘e
cida Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovan‘a M‘jetku nadobudnutého
z Prispevku tretej osobe,

iii) zaradi ho do svojho najdku azostane vjeho majetku pn dodržaní prislušného
právneho predpisu aplikovatelného na Užívaleľa podrajeto štatutarneho poslavenia
(napr Zákona o účtovnictve), ak osobimé právne predpisy vysovne nestanovujú iny
postup pri apiikácii vynimiek podra hodu (i) vyššie,

(Iii) nadobudne od tretieh osůb na základe trhových podmienok pri využili pOslupov

a podmienok obstarávania uvedených v Článku 3 týchto VZP Majetok nadobudnutý
a Prispevku, ktorý bol nadobudnulý od tretich osób, musi byl nový a nepouživany,
pričom za nový majelok Sa nepovažuje taký majelok, ktoiý tiživater už predlým, čo
i lenz Časli vlastnil, mal u seba ako detentor, pilpadne mal k nemu iný právny vzt‘ah
a následne ho opat‘ priamo alebo nepriamo nadobudol od lrctej osoby, bez ohledu na
časový faktor,

(iv) ak to urči MAS, Uživatel‘ označí jednotlivé hnulel‘ne ved, kloré ivona Majetok
nadobudnulý z Prispevku. spůsobom určeným zo strany MAS tak aby nemohli byl‘
zamencné s inou vecou, od ich nadobudnulia počas Realtzaoie Projektu a Obdobia
Udržatefnosli Projektu~ uvedena podmienka sa netyka povmnosli vyplyvajúcich
z koinunikáeie a informovanosti v zmysle článku 2 ods 8 a Článku 5 VZP

(v) bude nadobúdal‘, ak de O nehmolný majetok, ktory je p‘edmelom duševného
vlastnictva (autorského práva, práv súvisiacich s aulcrskvm pravom a práva
priemyselného vlaslníclva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva
na ochranu úžitkového vzonj, práva ku know-how a inych osobitnych druhov práv
k nehmolným statkom, k nakladantu s ktoiými sa vyžadule právny litul) (d‘alej vo
všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predlnetom duševného vlastnictva“), na
základe pisomnej zmluvy, vrálane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorúch musí vyplývat
splnenie nasledovných podmienok:

L Ak Užívateľ nadobudne majelok, klorý je prcdmelom ouševného vlaslníctva
na základe zmluvy klorej učelom/predmetomje aj vytvorerne alebo zabezpečenie
vylvorenia dieta alebo něho majetku, klorý je predmetom duševného vlastniclva
pro Projekl, Uživatel‘ ako nadobudatel‘ musi byl‘ oprávnený v rozsahu, v akom to

nevyluČujú Právne prtdpsy SR kogentnej povahy, použil‘ dielo abbo vykonávat
prava viažuce sa k majetku, ktorý je predmetom dušcvného vlastniclva,
v suvlsloslí S Projekloan Ia základe vecne a mieslne neobmedzenej, výhradnej,
bez osobitného súhlaai Wdávatera, resp. aulora prevod‘tel‘nej, v pisomnej forme
vyjadrenej licencie (sůhlasu), ktorej (ktorčho) obsahom nebudů pro pou‘eby
Projektu žiadne obmcdzenia Uživatele pri používaní diola abebo pri vykonávani
‚něho práva k majetku, ktorý je predmotom duševněho vlaslnictva, ktoré by
vyžadovali dodatočny alebo osobilný súhlas autora na uptalňovanie inajelkových
práv k dielu abbo dodatočný alebo osobitný súhlas majitela práva na
vykonávanie něho práva k majelku, ktorý je predmetom duševného vlaslnictva,
v důsledku čoho buda pe poireby Projeklu Uživatel‘ oprávnený všelky páva
k majetku, ktorý je prednetom duševného vlastniclva, nenjšene a ncobmedzene
aplikoval, užíval‘, ~oživat‘, širil‘, rozmnožovať, propracovat‘. spracovat‘.
adaptovat‘, d‘alej vyviiať a ohrániť a nakladaC s nimi na fubovorný účel (vrálane
lých spůsobov použili‘ nnjetku, ktoiyje predmotoin duševného vlaslníc‘va, ktové
nad rámec účelu zmltivy podľa prvej vely suvisia 5 dosiahnutím alebo udržanim
cida Projektu podľa ~lá,ku 2 ods. 2.2 zmlu“y), a to minimálne do ukončen‘a
Obdobia Udržaleínosei Projektu, pripadne v rovnakoin rozsahu ich previesť či

poskytnút‘ číastočne a~ebo v celosti lretej osobe v sulade so Schválenou žiadost‘ou
o prispevok, reap. Zirlu“ou O poskylnuli Prispevku, pričom takáto liceocia Sa
poskytuje bezodplatne a ~ezpodmienečne

2. V zmluve podIa bonu I. budú zahmulé tstanovenia O zverejneni auloTov,
výrobcov a subdodávrgel‘Dv Dodávatel‘a Už‘vatel‘a.

3. Ak Užívalcb‘ nadobuone majelok, ktorý je predmetom duševneho vlastníotva,
na základe zmluvy, klore predmetom je dodávka exislujůceho diola alebo mého
existujúceho práva k -naetku, ktorý je predmelom duševného vlastnictva, pro
Projekl, ktoré neboli~ ahotovene podIa požiadaviek Užívatera a kloré se
v rovnakej alebo oboobiej podobo pooúka aj mým osobám, Uživatel‘ ako
nadobúdalef inusi b‘t‘ aprávneny v rozsahu, v akom to ncvylučujú Právne
predpisy SR kogentnej povahy, použit‘ dielo alebo vykonával‘ prava k majetku,
ktotý je predmelom djševného vlastniclva, tak, aby mohol Realizovat‘ Projekt.
dosiahnut‘ účel Zmluvy o poskytnuti Pníspevku, cid‘ Projektu a zabezpečiť
Udržatel‘nosť Projektu bez obmedzent a beztoho, aby vznikali dodatočné nak ady
vat ahujuce Sa k prevádzke majetku z důvodu výkonu práv k majetku, klorý je
predmeloin duševného vlaslniclva, abbo z důvodu mého používania majetku,
klony je predmelom dukvného vlastniclva. Za úČelom dodržan‘a podmienok
uvedených v predehácza~ácej veto je Uživaleľ povinný využiť všetky možnosti.
ktore mu umožňuje praviw poniadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky
podIa bodu I., pni zolťadoeni štandardných licenčných podmienok vzl‘ahujúcach
sana dodávaný majetok, ~torý je predmetom duševného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z Príspevku a zaboh podIa Článku 13 týchto VZP nemůže byl‘ bez
predehádzajúccbo písomného súhlasu MAS a Riadiaceho orgánu počas Realizacie Projektu
a počas Obdobia Udržatel‘nosti Projektu.

a) p‘evedený na treliu osobu,

b) prenajatý trolej osobe alebo prerec,aný do ineho druhu uživania, resp spůsobu použivania
ltelej osobo, v celku alebo Č‘as‘oČ,e, 5 výnimkou ‘typlývajúcou z ods. I písm. b) bod (I)
lohto článku
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) zat‘ažený akýmkol‘vek právom lretej osoby, okrem pripadu. ak podia MAS a Riadiaceho
organu nemá vplyv na dosíahnutie učelu lmluvy o poskylnulí Prispevku abbo dosiahnutie
a uoržanie cieľa Projektu podľa Článku 2 ods 22 zmluvy,

d) zatažený záložným právom v prospech lretej osoby.

3. Uživatel‘ je povinný akúkoľvck dispozici“ s Majelkom nadobudnttým z Prispevku vykonal‘ až
po udelen prechádzajůceho pisomneho sůhlasu MAS a Riadiaceho orgánu aj v pripadoch, na
ktoré Sa ‘21‘ahujú výnimky uvedene v odsekoch I a 2 tohto Članku, abbo ‚‘C vzt‘ahu k takým
úkonom, ii klorých Sa Uživatel‘ domnieva že Sa na nich nevztahuju odseky I a 2 tohto Článku.
V pripade že úkon prí díspozícii a Majetkom nadobudnulým z Príspevku povinne podlieha
Verejnému obstarávaniu, je Uživatel povinny postupovat pn tomto obstarávaní v zmysle Zákona
o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumenloch, pričom MAS oven sútad tohto Verojného
obstarávanía so Zákononi o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred
“ydaním písomného súhlasu. MAS a Riadiaci orgán můžu udelil súhlas stým, že podmienky
uvedené‘ ods. I písm. b) bodoch (i) a (ti) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku ó Vzp sa budú
vzťahovat na určitu čast Majetku nadobudnutého z Príspevku len v obmedzenej miere, alebo Sa
na noho r—budu vztahoval vůbec Takýto súhlas může byl‘ udeleny vvlučne v prípade, ais ide
o majetok. ktorý je výsledkom investicii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou Projektu a ktorý
z d vodo‘ uvedených v osobitnych právnych predpisoch nemůže splňat‘ podmienky uvedená
v ods I p‘sm. b) bodoch (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto članku 6 VZP, hoct ‚ykonan‘c
činnost ‘ suvtslosti 5 obslaraním tohto Majetku nadobudnutého z Prispevku je nevyhnutne
pot ebne pie Realizaeiu Projektu (ide napríklad oliv, vyvolané investiete) O súhlas podra tohto
odseku 3 ztada živateľ MAS, prtČom sučast ou žiadosttje důsledne vecné odůvodnenie splnenia
podmteno‘ na udebenie suhiasu, inak MAS žtadost O súhlas zamietne Po súhlasnom stanovisku
MAS proloží MAS žiadost‘ Riadiacemu orgánu O vyjadreni Riadiaceho orgána informuje MAS
Bezodkladne Užívatera,

4. Ponišeníe povinnosti Uživatcľa podl‘a ods I písm b) bodov (i) a (ii) a podIa ods. 2 písm. a) až
d) tohto Článku může v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého
7. Prispevku, ku ktorému Sa porušenie povinnosti vtaže, predstavovať Podstatn~t zmenu Projektu.

ohl‘adoir na jej definieiu uvedenú v članku I ods 3 VZP

5. Pri dodržení podmienok uvedených v odsekoch I až 3 tohto Članku Užívalď zároveň bene
na vedomte, že scudzenie. prenájom alebo akékol‘vek mé preneehanie Majetku nadobudnutého
z Príspevku za mých ako trhových podmienok může zakladat neoprávnenú štátnu pomoc
v zmyste Článku 107 a nast. Zmluv)‘ o fungovani EU, prislušných Piávnych predpisov SR
a Právnycn aktov El), v důsledku Čoho bude Uživateľ povinný vrátť alebo vyrn5cť vrátenie takto
poskytnutcj neoprávnenej štátnej pomoct spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spůsoboin
vyplyvajuctn‘ z uvedených Právnydt‘ predpisov SR a Právnych aklov EU. Uživatef je povinný
vrálit Prispevok alebo jeho Časl‘ dotknutu konanim alebo opomenutím Užívateľa uvedeným
V prvej vte lohlo odseku v sútade 5 Čtankom IQ VZP

6. Uživateľ sa zavazuje poskytnút‘ MAS, Riadiacemu orgánu a príslušným orgánom SRaBŮ všetku
dokumentáctu vytvorenú pni abebo V suvislosti s Realizáeiou Projektu, a týmtc zároveň udefuje
MAS, Riadiacemu orgánu a pnistušným orgánom SR a EU právo na použitie údajov z tejto
dokumentacie na účely súvisiace s loulo Zmluvou O poskylnuti Pnispevku pni zohľadneni práv
Užtvateľa k majetku. ktorý je predmelom duševného vlaslníctva.

Porušenie povinností Užívalela uvedených v odsekoch I a 2 tuhlo článku alebo vykonante
právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z Prlspevku bez predchádzajúceho
pisomného súhlasu MAS V zmysle ods. 3 tohto Článku VZP. Sa považuje za podstatne porušenie

Zailuvy O poskytnutí Pníspevku a Uživatel‘ je povinny vrátil‘ Príspevok abbo jeho čast‘ v súlade
~lankom to vzp.

8, Z‘nluvne ssany Sa dohodli a suhlasia, že Majetok nadobudnutý z Príspevku podlicha výkonu
rczhodnutta podIa Právnych predpiso‘ SR len v pripade, ak je osobou oprávnenou z výkonu
rrzhodnulia MAS, Riadiaci orgán, Minis‘aslvo rinancti SR, Urad vládneho audilu, Ftnaneujúca
bar.ka atebo Financujúca inšlitúcia.

Článol‘ 7 PREVOI) A PRECHOI) PRÁV A POVINNOSTi

Uživatel je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti Pnispevku na iný
stbjekt iba s predchádzajúcim písomnýir súhtasom MAS a Riadtaceho orgánu postupom podfa
Čbnku 6 otIs. 6.2 písmeno a) zmtu“y Lý.‘ajúceho Sa tzv. ex-anle milen. za súČasného splnenia
podmienok uvedených v Článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok pre preehod a prevod práv
a povinnosti pnijimatel‘a na iný subjekt uvedených Systéme finanČnáho riadenia, Uživatel‘ spolu

odůvodr,enou žtadostou o sůhlas S pzvodom práv a povinností Zo Zmluvy o poskytnuli
P,spevku predloži MAS doklady, ktoi~ ni preukazuje splnenie podmienok pne udelenie súhlasu.
MAS je nasledne oprávnená vyžiada:‘ ad živaleía akékorvek dokumenty abbo požiadat
O poskytntte dopbňujuctch informáci a vysvetleni potrebných k preskúmantu splnenta
podmienok pro udelente súhlasu a živaterje povinny poskytnúť MAS požadované dokumenty
rfonnácie alebo vysvettenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byt‘ kratšia ako lehota na
Bezodkladné plnenie, a spůsobom určeny-r MAS. Po suhlasnom stanovisku MAS predloži MAS
ž,,adost Rtadiacemu orgánu O “yjadnea Riadiaceho orgánu informuje MAS Bezodkladne
Lživatcl‘a Ak Uživatel neposkytne MA~ dokumenty, vysvellenia a infonnácte vyžiadane podľa
predchádza~úcej vety v stanovenej lehoto, MAS súhlas so zmenou v osobo Uživatel a neudebi,
\‘ pnipade, ak MAS neudeli so zmenou ‚osobo Užívatel a súhlas, je zo Zmluv)‘ o poskytnuti
P-íspevku voči MAS nad‘alej v nezmeneoan‘ rozsahu a obsahu zaviazaný Užívatef v nadvbznosli
na * 531 a ‚asI, Občianskeho zákonnika, ~ez ohl‘adu na akékofvek zavazky Uživateľa voči tretim
osobám; to neplati, ak by uvedený stav bc rozpore s Pravnymt predpismt SR kogcntnej povahy.
Ak důjde „ provodu práv a povinnosti za ZmIu‘vy O poskytnuti Pnispevku na iný subjekt bez
predehádz~júceho súhlasu MAS a Ríadiazeho orgánu, taketo pomšentc povinnosti Uživatefa Sa

považuje za podstatné porušenie Zmtcvv o poskytnuti Pnispcvku a Uživatel je povinný vrátiť

P“ispevok alebo jeho časť v súlade 5 člár‘om 10 VZP

2. Zn‘ena vlastníekej štruktůry Uživatel‘a rapriklad prevod akcií abebo prevod obehodného podielu
v obctsodnej společnosti. ktorá je t,žn‘aterom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu
v pt‘ípade, ak táto zmena nemá vplyv r,a podmíenky poskytnutia Prispevku určene vo Výzve
a zaroveň ~to zmena nehude mat‘ žiader ‚pbyv na dosiahnutie cela Projektu v zmysle článku 2
ods. 2.2 zniluvy. V nadvaznosti na článo,. 5 ods, 6,1 zmluvy je Užívatcr povinný oznámit‘ MAS
z.‘ncnu vn vlastnickej štmktúre Uživatel‘c Bezodkladnc po loin, ako Sa O tejto zmene dozvedel,
resp. mohol dozvedtet MAS je oprávaaiá Po oznámeni takejto zmeny, akn aj z vlastného
podnetu vyžiadat‘ od Užívateb‘a akúko‘vek Dokuinentaeiu abbo požiadat‘ o poskytnutie
doplňujúci:h infnmiacii a ‚‘ysvetlení aotrebnýeh k preskumantu skutočnosit, či zmenou
v‘ astníckej štruktúry Užívalera došle ‚Podstatnej zmene Projektu a Uživatel‘ je povinný
požadovait Dokumentáciu, informáeie alebo vysvetlenia v pnimeranej lehote a spůsoboin
trČeným MAS tejto poskylnút‘.

3. Pastúpenie pohl‘adávky Užívatel‘a na ‘yplatenie Pníspevku na trcliu osobu Sa vylučuje bez
o‘iľadu na právny titul pravnu formu aleno spůsob postupenia.

4. Pastůpenie pohladávky ‚yplývajúcej MAS zo Zmluvy O poskylnuti Príspevku na Riadiaci orgán
n_e je v zmysle Právnych predpisov SR nijako obmedzeny MAS nic je oprávnena postupil‘
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pohledávku Zo Zmluvy O príspevku na iný subjekt. Na základe zmluvy O postúpeni pohľadávok
budu “Šetky pohradávky vzniknuté MAS z tejto Zmluvy a poskytnuti P-ispevku postúpené na
Riadoci orgán, ktorý Sa tak stane novým veritel‘om pohľadávky voči L‘žívaterovi, aby niohol
uplatn ť všetky práva a vykonať všetky svoje povinnosti týkajuee sa v‘vniáhania vzniknutých
Nezro ‘nalosti a vracania neopravnene vyplatených čiastok spat‘ v súvislosti so svojou
zodpo- ednost‘ou za riadenie tROP podra Všeobecného nanadenia. Spolu s postúpenou
pohľadávkou prejde na Riadiaci organ aj záložné právo alebo mé zabezpečenie, ktoré bob
zrmadenč, pripadne vzniklo, v súvislosti s touto Zmluvou o poskytnuti Prispevku, Uživatel‘ vyššic
uvedc.ý postup akceptuje.

V pripade, ak na základe Pravnych predpisov SR prechadza výkon akýchkol‘vek práv
a povinncs~í zo Zmluv3‘ o poskytnutí Príspevku alebo mých zmlúv unvretých medzi MAS
a žmvatcl‘om na základe Zmluv3‘ o poskytnuti Pt-ispevku (najmi nnluv-~‘ o znadeni záložného
práva) z MAS na íný orgán zastupujúci Slovensků republiku, tento orgár automaticky vstupuje
do všetkých práv a povinností MAS zo Zmluvy O poskytnuti Príspevku, ktotých výkon mu
umožmijú prislušné Právne predpisy SR upravujúee jeho pósobnosť a právomoc. V důsledku
cesie (postúpenia pohl‘adavok podIa odseku 4. tohto čtánku) vstupuje Riaciac orgán do vŠetkých
práv, I~oré mala predtýni MAS a prvá veta tohto odseku sa preto uplatni primerane aj pre pripad
akéhoco postůpenia pohfadávky z MAS na Riadiaci orgán.

6. Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivých ůkonov pri prevode alebo preehode práv
a povinnosti sú upravené v Systéme fmnančného riadenía a v prípade cesie ‚yplývajú zo zmluv3‘
O postCpeni pohfadávok dohodnutcj medzi MAS a Riadiacim orgánom.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIViT PROJEKTU

Uživatel‘ je povinný zrealizovat‘ schváleny Projekt v sulade so Zmluvou c poskytnuti Prispevku
ukonČit‘ Realtzáciu Projektu Riadnea Včas. Uživatel‘je povinný pn zam—šl‘anej zmene terminu

Ukunčenma realmzácme Projektu podat‘ žíadost o zmenu a postupovat v sulaoe s člankom 6 ods. 62
isa‘ t) zrnluvy.

Deň Začatia realizácie Projektu musi nastat odo dňa nadobudnutia učinnosi. Ziiluvy o poskytnuti
Príspe‘ku tak, aby Sa Ukončila realizácia Projektu do9 nlesiacov odo dňa tradobudnutia učmnnosti
Zmluv“ o poskytnuti Príspevku ‚ Uživatel nic je oprávnený začat Real2áciu aktivit Projektu
pred dátumom nadobudnutia účinnost‘ Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

3. Uživatcr je oprávnený pozastavit‘ Realizáciu Projektu, ak Realizácií Prcjektu bráni Okoinosť
‚yluču úca zodpovednosť, a to Po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ Sa nezapočiiava do doby
Realizácie Projektu. MAS na základe oznámenia Užívatel‘a o pominuti CVZ zabezpeči úpravu
harmorogramu Projektu uvedeného v Prilohe Č. 2 zmluvy. Postup podIa tobto ods. 3 Sa bude
analogicky aplikovat‘ aj v pripade, ak MAS pozastaví poskytovanie Prísrjevku z důvodu OVZ
(ods. 6 písm. c) v spojeni s ods. II písm. b) tohto článku VZP).

4. Uživatel‘ je oprávnený pozastavit‘ Realizáciu Projektu aj v pripade, ak Se MAS dostane
do onaSkania:

a) t ‘ykonanini úkonu alebo postupu. ktorý realizuje podra tejto Zmluvy o poskytnutí
Prispevku alebo na jej základe sama alebo ho realizuje íný na to opravnený subjekt, o viac
a~o 30 kalendámych dní, a to po dobu oin~kania MAS; V pripade. že MAS vykoná
predmeiný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy Sa dozvdel o vykonani tohto
úkonu alebo postupuje Uživatel‘ povinný pokračovať v Realizácii Pwjektu alebo

b) s “ýkonom admínistrativnej flnančnej kontroly Verejného obstará‘ania podIa článku 3
VZP, a to po dobu omeškania MAS.

Doba Realizácie Projektu sa v prípaoĎeh uvedených v písm. a) a v písm. b) tohto odseku predlži
o čas omeškania MAS, pričom však Realizácma Projektu nusí byť ukončená najneskór do
uplynutia stanoveného obdobia oprá‘-nerostí,.

5. Uživatel‘ Bezodkladne po vzniku O\~Z a ebo potom, čo Sa o ich vzniku dozvedel, alebo po turn,
ako nastala skutočnost podIa odsek‘. 4 ohto článku VZP, pisomne oznámí MAS pozastavenie
Realizácie Projektu spolu s uvedeniir důvodov pozastavenia podfa odseku 3 alebo 4 tobto článku
VZP V pripade vzniku OVZ podľa od~ku 3 aialeho skutotnosti podľa odseku 4 iohto článku
Uživatel‘ v pisomnom oznamem uvede skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, alebo skutočnosií
podIa odseku 4. dátum vzniku 0V7 alebo skutočností podIa odseku 4. k čomu priloži prislušnú
dokurnentáciu preukazujucu vznik OVZ alebo skutočnosti podfa odseku 4. Doručením tohto
oznámenia MAS nastávaju učinky p~as.avenia Realízácie Projektu, ak boli splnené podmienky
pudla odseku 3 alebo 4 tohto članku v‘ZP

V pnpade, že nejde o OVZ, MAS písomne oznámi Uživatelovi, že vznik OVZ z důvodov
uvedených v oznámeni neakceptuje.‘ důsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Projektu nedošlo.

6. MAS je oprávnená pozastaviť poskvtovanie Prispevku:

a) ‘ prípade nepodstatného porušcnia Zmluvy o poskytnutí Príspevku Uživatet‘om, a to až do
coby odstránenia tohto porušenia aD strany U‘živatel‘a,

b) ‘ pripade podstatného porušenia Zmluvy O poskytnut Prispevku Uživatel‘om, ak MAS
reodstúpil od Zmluv3‘ o poskytnut Príspevku a to až do doby odstranenia tohto poru~enia
Zo strany Užívatel‘a,

c) ‘ pripade, ak poskytnutíu Prispevko brání OVZ na strane Uživatefa, a to až do doby zaniku
tejto okolnosti; toto písm. c) as nauplatni na pripady kedy je predmesom Ž,oP výdavok
vzťahujúci sana Aktivitu alebraji$ časť vykonanu v rámci Realizácie Projektu pred :ým,
ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu padl a ods 5 tohto článku, a to aj v pripade. že
k úhrade atebo odvodu takéhoto vvdavku došlo až v čase po vzniku učinkov pozastavenia
Projektu podl‘a Ods. 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie zavazkov voči MAS súvísiacich
$ Realizáciou Projektu v zmysle článku 13 Ods, I VZP

e) v pripade začaiia trestného stihanía za skutok súvisiaci s Realtzáciou Projektu abebo
so schvaľovanim Žiadosti o prispevok, ktoré viedbo k tjzavretiu Zmluv3‘ o poskytnuti
Prispevku na Real,zácmu Projel‘~u. alebo v pripade vznesenia obvtnenia voči Užívatel‘oví,
osobám konajúcim v mene Uži;‘atcl‘a atebo mým osobám v priamej súvisbostm s Projcktom,

() v prípade, ak vznikne Nezrovna,osi‘ abebo podozrenie z Nezrovnatostí na úrovni konkrétnej
Výzvy, v rámci ktorej Uživattľ podal Žmadosť o prispevok. bez ohradu na porušenie
právnej povinnosti Uživatel‘om

g) v pripade, ak je alebo bol Preiek predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany
subjcktov podIa članku 12 ods I VZP na úrovni MAS a zistcnia počas prcbiehajúceho
auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenma ktore vyžadujú dočasne pozasmavenie
poskytovania Prispevku, bez ohí‘acu na ponišenie právnej povinností Užívateľom,

h) v pripade, ak došlo k začatiu ‚or,ania tykajuceho se poskytnutma pomoci nezlučmtefnej
vnůtomý~n trhom alebo neopra‘ nenej pomoci v nadviznostm na článok bOS Zrnbuvy

o hangovani 0, najmi konama tykajúceho za neoznámenej alebo protípravncj pomoci
podIa článku 4 ods Nariadenia Rady (E ) Č 2015 1589, ktomým sa ustanovuju podrcbne
p:avidlá na uplatňovanme článkL KS zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade,
ak Komisia prijala rozhodnutme kiorym prmkazala členskému Štátu pozastavtt‘ akúkol‘vek
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pro iprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci
so ~oločným irhom,

v pipade, ak poskytnutiu Príspevku brán, uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome
kalendárnych rokov a z lohlo důvodu nebol poskytnutý NFP alebo jeho časť MAS na
úhradt. prislušnej liadosti o platbu.

7. MAS může pozastaviť poskylovanie Prispevku “rátane všetkých proc~v 5 tým súvisiacich
v pripade vzniku Nezrovnalosli až do jej odstránenia a ak k odsiráneniu nedojde v prirneranej
lehote poskytnutej MAS, MAS je oprávnená odstúpit od Zmluvy o poskytnuti Prispevku pre
podstatné porušenie Zmluvy O poskytnutí Prispevku alebo ‚rvkonat‘ fiaančnú opravu časti
Prispevku.

8. MAS oznámí Uživatelovi pozastavenie poskytovania Príspevku, ak budú splnené podmienky
podľa ods 6 alebu 7 tohto článku Vzp Doručeniin iohto oznámen!a Uživatelovi nastávajú účinky
pozaslaveoia poskytovania Prispevku.

9. Ak MAS pozastavi poskytovanie Prispevku vrátane všetkých proeesov stým súvisiacieh
v zrnysle ods. 6 alebo 7 tohto článku, zmluvne strany sa dohodli, že MAS Sa V takom pripade
nedosláva do omeškania s plnenim svoj,ch povinností podfa Zmluvy o poskytnuti Príspevku
a Uživatelovi nevzniká žiadne právo z iakehoto ne‘lonania MAS, ktoré nieje osobitne dohodnuté
v tomto dánku Vzp. MAS je povinná, ak ju oto Uživatel‘ požiada. poskytnút‘ mu ‚‘Šetku
požadovanů nevyhnutnů sůčinnost‘ v súlade so Zmtuvou poskytnutí Príspevku nato, aby Uživatel
bol sehop‘iý opát‘ pokračovat‘ v Riadnej Realizacti Projektu.

JO. Výdavky realizované Uživateľorn počas obdobia pozasiavenia Realizác,e Projektu Sa nebudú
pokladat za Oprávnené výdavky lej časti ktorá bola pozastavena. To neplatí pre lie výdavky
realizované Užívatel‘om, ktoré sú podľa Prilohy Č 3 zmluvy zahrnuté pod častou Projektu, ktorej
real,zácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznárnenie Uživatel‘a podl‘a ods, 5 lohlo článku
Vzp z h“ad,ska posúdenia oprávnenost, jednotlivého výdavku sa uplatni výnimka stanovená
v odseku 6 pism. e) vyššie.

II. Ak živa~eľrnázato,že:

a) odtánil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktoré sův zmysle ods. 6 tohto
čláiku prekážkou pra poskytovante Príspevku zo strany MAS, s výnimkou písm. » až h)
odseku 6 lohlo článku, na kiore Sa toto ustanovenie odseku I I nevztahuje, za podmienky,
ak aúčasne nedošlo k ponišeniu povinnosti Uživatera, alebo

b) do~o k zan,ku OVZ, ktoré sú v zmysle ods, 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie
Priapevku zo strany MAS, alebo

c) odstránil Nezrovnalost‘ v zmysle ods 7 tohto článku,

je povinny Bezodkladne donič,ť MAS oznámenie O odstráneni zistených porušení zrnluvy
O poskytn.iti Prispevku. V prípade, ak obnoveniu poskytovanía Prispevku Uživateľovi nebráni
iný vykoaany pravny ukon alebo akákorvek povinnost‘ MAS vyplývajúca pre ňu z Právnych
predpisov SR alebo z Právnych aktov EU alebo z P‘úvnyeh dokurnentov lýkajůcich so
Nezrovna,os i a zároveň podia overenia MAS tvrdenia Uživatera O odstránení zistenýeh porušení
zmluv3‘ o poskytnuti Príspevku zodpovedajú skutočnosti, obnoví MAS poskytovanie Prispevku
Uživatel‘cvi.

12. V pripade zániku ovz Sa MAS zaväzuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Príspevku
Uživatele“,.

13 V každon‘ momente pozastavenia Realizaeie Projektu z důvodo‘ existenete prekážky, ktorá má
povahu cyvz, je MAS oprávnená skontroloval Či trva táto prekažka. a to postupom uvedeným

v tejto zrn uve o poskytnutí Príspevku, ‘ Právnyeh predpisoeh SR a Právnych aktoch EÚ alebo
v Pravnyzl dokumentoeh tykajueieh Sa v—konu kontroly Na ten učel je Uživatel‘ povinný na
požiadanie MAS preukazat dodržiavan,e všakých svojich povinnosti vyplývajůcich pre nebo
a Pravnyol- predpisov SR Vyzvy alebo 7niuvných zavázkov tykajucich Sa plnenia podia tejto
Zmluvy o poskytnutí Príspevku, najmš zmuvných a ‚nyeh vztahov 5 Dodávatel‘om

14. Cčinky ovz sú obmedzene ba na dobu cokiaľ trva prekažka, s ktorou su tielo učinky spojené
(~ 374 ods. 3 Obehodného zákonnika). Zánik ptekažky kiora na povahu 0V7 je t živateľ
povinný jednoznačne preukazat a oznámit‘ MAS.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY
2~niuvné strany Sa dnhodl, že zmluvu o noskytnuti Prispevku e možne ukončit riadne aletio
mimoriadtr.

2. Riadne ulončenie zmlu«~ O poskytnui Prispevku nastane uplynutím doby trvania zinluvy
o poskytni-ti Príspevku a zaroveň splneuim závszkov oboch zmluvnych stran, čo poivrdzuje
sehváIen,e poslednej Následnej monitc~cvacej správy zo strany MAS. pr,čom závazky sa
považuji za splnene podia článku? ods. 72. zmluvy

3. Mimorialre ukončenie zmluvného vatanu zo zmluvy o poskytnutí Prispevku nastáva dohodou
1nluvn~ch strán, odstúpením od Zmlu‘ o poskytnuti Prispeuku alebo vypoveďou Zmluvy
o poskytnul Prispevku zo strany Užívatel‘a.

4 Od Zmluv o poskytnuti Prispevku může Uživatel‘ alebo MAS odstupit V pripadoch podstatného
porušenia zinluvy o poskytnuti Prispevku druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia
Zanluvy O %skytnuti Prispevku druhou .~mluvnou stranou a ďaIej v pripadoch. ktoré ustanovuje
Zmluva o poskytnuti Príspevku alebo Pravme predpisy SR a Právne akty EU. Zmluvné strany Sa
dohodl, že pm odstupen,e ad ?tnluvy o poskytnuti Prispevku platia všeobecné ustanovenia
C‘bchudrého zákonnika O odstůpeni Od z.nlu“y (i~ 344 a nasl. Obchodného zákonnika), ak nieje
v Zinluve o poskytnuti Pnspevku uvedené osobitne dojednan,e Zmiuvných strán, ktorým Sa
nahradz~i zákonné ustanovenia /mluv,é strany Sa osobitne dohodli že

a) Porošanie Zmluv)‘ o poskytnuti Prispevku je podstatné, ak strana porušujúea Zmluw
o lxskytnuti Príspevku vedela v ose uzavreiia zmluvy o poskytnuti Príspevku alebo
v touto čase bob rozumné predv,dat s pribliadnutim na účel Zmlu~~ O poskytnuti
Prispevku, klot-ý vyplynul z e tsahu alebo z okolností, za ktorých bela zmluva
o pcskytnuii Príspevku uzavretá, že druhá Z,nluvná strana nebude mat‘ záujem na pineni
pov nností pri takom porušeni Zmiu‘y o poskytnuti Príspevku alebo v pripadoch, ak tak
ustanovuje Zmiuva o poskytnuti Príspovku.

b) Na učely Zmluvy o poskytnutí Prispevku Sa za podstatné ponišenie Zmluvy n poskytnutí
Prispevku za strany Užívateľa považ~e najma:
i) vznik takýeh okolností na shane Užívateľa, v důsledku ktorých bude zmarené

dos,ahnui,e účelu zmluvy oposkytnuti Príspevku aialebo nela Projektu a súčasne
nepůjde o OVZ,

i,) vznik Podstatnej zateny Preie.‘tu, a to v nnysle podmienok uvedených v Zmluvc
o poskytnutí Príspevku (najmá v článku I. v článku 2 ods. 3 až S a v članku 6 ods. 4
VZP) ako aj v zmysle Všeobecného nariadenía a Právnych dokurnentov, ktoré holi
vydané pre apiikáeíu Podstatnej ameny zo strany Riadiaeeho orgánu a ostatných
Orgánov zapojených do riadenia. auditu a kontroly EŠtF vrátane f‘inančného r,adenta,
ak boli Zverejnené,

Strana 27 a 44 tram 28 z 44



ni) porošenie podmienok poskytnutia Prispevku, ktosé sů uvedené ‘o Výzve a ktorých
spinente boto podmienkou pre schvalenie ŽlEdosti O prispeok; za podstatné
porušente zmluvy Sa nepovažuje ak konkrétna 2odmíenka pos-tytnutia príspevku
zosláva z objektívncho hľadiska splnená, ale rn—In spósobom, ako bob uvedend

Schválenej žíadosti O prispevok,
iv) porušenie oznamovacej povinnosti Uživatefom podia Članku 6 aIs 6 I zmluvy, ak

udalosť alebo skutoČnost‘, ktorú Uživateľ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy „poskytnuti Prispevku považovaná za podstatne porušenie Zniluvy
“poskytnuti Prispevku alebo má tak závažne negaúvnv dopad na Pealizácíu Projektu,
Udržaternosť Projektu učel Zmluvy „poskytnuti Prispevku abebo cel Projektu, žeju
(ich) nemožno napravtt

.‘) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcích inbnriácii MAS an strany živatel‘a
v súvislosti so Zmluvou o poskytnuti Príspevku počas učinnosti Zmluvy o poskytnuti
Príspevku ako aj v čase od podania Žiadosti o pr~pevok MAS, ktorych spoločnym
zákbadom je skutočnost‘, že Uživatel‘ nekonal dobromysel‘no alebo v súvíslosti

týmíto ínfomiáciami Uživatel‘ vykonal úkon ‘, súvislosti $ Pnjektom, ktorý by
v súlade so Zmluvou o poskytnutí Prispevku pri poskytnuti pravd vých údajov nebol
oprávnený vykonat‘, alebo by ho mosel vykonat‘ inak, abebo na základe takto
poskytnutých informácii MAS vykonal úkon v sú“islosti S Projel«om, ktorý by inak
nevykonal,

‘i) ak Uživatel‘ nezačne s Realizáciou Projektu ani v lehote 3 rnesiacov od terminu
uvedeného v Prilohe Č 2 zmluvy ‚iyjadrujúceho zaČiatok hlavnej Aktivity a súčasne
ak Uživatel‘ nepožiada o zmenu Zmluvy O poskytnití Prispevku podl‘a Článku 6 ods
6.2 pism. b) zmluvv alebo, ak síceo uvedenú zmelu Zmluvy a pcskytnuti Príspevku
požíada, ale poruši svoju povinnost‘ Začat‘ realizáciu Projektu v náhradnej lehote
poskytnutej zo strany MAS,

‘ii) neukonČenie Realizacie Projektu dog mesiacov odo dňa nadooudnutia účinnosti
Zinluvy „poskytnuti Príspcvku,

‘~u) porušenie závazkov tykajucich Sa obstarania tovarc•v služieb a pitc v rámci Projektu
spůsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, ‚‘ Zmluve o poakytnutí Prispevku,
v Zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boll vydané pie ‚ykonanie
Verejného obstarávania zo strany Orgánov zapojerých do riadenia, auditu a kontroly
EŠIF vrátane flnančného riadenta, ak boli Zverejneré‘ porušenie zá.‘ezkovsa vzt‘ahuje
najmá na porušenie zákazu konfliktu záujinov pil “ykonanom Vcejnom obstarávani
v zmysle * 46 Zákona o prispevku z EŠIF medzi I živateľoni a MAS, na cxistenciu
koluzie abbo akejkol‘vek formy dohody obmedzujucej stl‘až medzi Úspešným
uchádzaČom a ostatnymi uchadzačmt alebo úspešn?m ucháczačon a Uživatel‘om pn
vykonanoni Verejnom obstarávaní, ktorú identifil~vala MAS v rámci vykonávancj
kontroly bez ohfadu na to. či Protimonopolný irad rozhodol oporušeni zákona
Č 136/2001 Z. z. o oehrane hospodárskej sút‘aže v zneni neskoršich predpisov;
k aplikacmi tohto bodu může dójst‘ kedykol‘vek počas trvanta Znluvy o poskytnuti
Prispevku v nadvämostt na vykonanú kontrolu L ivatefa bez o,l‘adu na výslednk
predchádzajůcich kontrol abebo inych postupov a~likovanych vo vzt‘ahu k Projektu
zo strany MAS alebo mého oprávneného orgánu,

i~) ak Uživatel‘ v rozpore s článkom 3 tychto VZP nepoedboži iníonaáciu „stave, v akom
Sa proves Verejného obstarávania nachádza, alebo lompletnú dokumentáciu z procesu
Verejného obstarávania k Aktivitám Projektu, Bezodkladne od nadobudnutia
učmnnostt tejto Zmluvy o poskytnuti Príspevku: abebo nepredbo~í dokumentáciu
novému Verejnému obstarávaniu do 20 dni od doruČema Čiastkovej správy

z kontroly/správy z kastroly, vzt‘ahujucej sa k predchádzajúcemu Verejnému
obstarávaniu: abebo nezacne Verejné obstarávanie najneskůr do 20 dni od ukontenta
zmluvy s predchádzajúcin Dodávatcb‘om abebo od doručenia výzvy MAS,

x) ak bude Uživatelovi právoplatným rozsudkom uloženy trest zakazu prijimať dotácie
abebo subvence, trest zakaz‘s prijímať pomoc a podporu poskytovaná z foadov
Európskej unie alebo trest zákazu účasti vo verejnoin obstarávaní podl‘a * 17 až 19
zákona Č 91 2016 Z. z. O west,ej zodpovednosti pravnických osáb a zmene a doplneni
nickrorých zákonov v (ttnnom znojit, alebo ak Sa právoplatným rozhodnutiin
preukáže spáchanme irestnéhc Činu v suvislosti s procesom sehvalovania Žiadosti O

prispevok, s Realizáciou Prcjektu, abebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotená
st‘ažnost‘ smerujúea k ovplyváovaniu hodnotitel‘ov abebo ku konfliktu záujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak .ak~o ovplyvňovanie abbo porušovanie skonštatujú aj bez
st‘ažnosti abebo podnetu na to oprávnené kontrolne orgány,

xi) porušenie povinnosti lJživateb‘om podIa Článku 2 ods. 2.8 zmbuvy, ktoré je
konštatované v rozhodnurí Komisie vydanom v nadvazností na článok 108 Zirluvy
o fungovaní EÚ bez „hladu na to. či došlo k pozastaveniu poskytovania Prispevku zo
strany MAS podIa článkt, 8 ods. 6 písm h) VZP,

xii) také konanie abebo opomenutíe konania Uživateb‘a v súvísbosti so Zmluvou
o poskytnutí Prispevku abebo Realmzáciou Projektu, ktoré je považované
za Nezrovnabosť v zmysc Všeobecneho nariadenia a MAS stanoví, že takáto
Nezrovnabost‘ sa považuje za oodstatné porušenie Zmluvy o poskytnuti Príspevku,

ii) vyhlásenie konkurzu r.a majetok Uživatera abebo zastavenie konkurzného
kooaníalkonkurzu pre nedostaok majetku, vstup Uživateb‘a do likvidácie, ak Sa Právne
peedpisy SR upravujúce teto ~onania na živateb‘a vzt‘ahujú,

xv) porušenie članku 7 odsekl, Článku 10 odsek I, članku 12 odsek 3 a Čbanku 19 týcbto
VZP,

x~) každé porušenme povínncstí Jživatcba, ktoré je v Z~nbuvc O poskytnutí Prispevku
označene ako podstatné porjšenie povinnosti a,ebo podstatné porušenie Zmbuvy
o poskytnuti Prispevku.

c) Podstatným porušením Zmbuvy O poskytnuti Prispevku je aj vykonaoie takého úkonu Zo
strany Uživateb‘a, na ktorý je pc‘retný predchádzajúcm pisomný súhlas MAS v prípade, ak
súilas nebol udebený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Užmvatel‘a bez
žiadosti O takýto súhlas.

d) Pcrušenmc dalších povinností stano~ených v Zmbuve „poskytnuti Príspevku, v Právnych
prcdpisoch SR a Právnych aktocn EJ okrem pripadov, ktoré Sa podfa Zmluv-y „poskytnutí
Prspevku považujú za podsiatne porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluv-y
o poskytnuti Prispevku.

o) V pripade podstatného powšeiia Zmiuvy „poskytnutí Prispcvku je Zmluvná strana
opiávnená od Zmluvy o poskytnuti Prispevku odstůpit‘ bez zbytočného odkladu potom ako
sa o tomto porušení dozvedeba, L~ivateb‘ boric na vedomte, žes ohfadom na povinnosti MAS
vypbývajůce z tejto Zmluv-y o poskytnuti Prispevku alebo z Právnych dokun,entov nůže
vykonaniu odstúpenia od Zmluv-y o poskytnuti Prispevku predchádzať povinnost vykonat
kontrolu u Uživatele, vyžiadat‘ at s‘tbas abebo usmernenie od Riadiaceho organu, pripadne
povinnost realizovat nb osobitné postupy a úkony. Z uvedeného důvodu preto Uži‘ateľ
suhbast s tym. že na rozdmeb od štand~dnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmnluvy
„poskytnutí Príspevku pojem ‚ba: ~y‘oČného odk/adtt zaářňa dobu, Po ktoru su v priamcj
nadväznostm vykonávané ůkony zo strany MAS podfa predehádzajúeej vety V pripode
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nepodstatného porošenia Zmluvy o poskytnuti Prispevku je Zmluvila strana oprávnená
odstúpit‘. ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnost ant v dodatočnej
primeranej lehote, ktorá jej na to bota poskytnutá v pisomnom vyzvaní. Aj v prípade
podstatného porušenia Zintuvy o poskytnuti Prispevku je Zmluvná strana oprávnená
poskytnut‘ dodatočnu lehotu druhej zniluvnej strane na splnenie po‘ušen‘j povinnosti,
pnčom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty Sa nedotyka toho, že ide o podstatné
ponišenie povinnosti (* 345 ods. 3 Obchodného zákonnika).

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnuti Prispevku je účinné dňom doručenia ptsomného
oznámcnta oodstúpení od Zmluvy o poskytnuti Príspevku druhcj Zrluvnej strane. Na
doručovanie Sa vzt‘ahuje čtánok 4 zmluv)‘

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brán‘ OVZ, je druhá Zmluvi4 strana oprávnená
od Zmluvy o poskytnuti Príspevku odstúpit‘ len vtedy, ak od vznikL OVZ uplynul aspoň
jeden rok V pripade objekiívnej nemožnosti plnenía (nezvrainy zanik Predmetu Projektu
a pod.) Sa ustanoveníe predchádzajůcej vety neuplatni a Zmluvné strany sú oprávnené
postupovať podIa príslušných ustanoveni Obchodného zákonnika a po~orne Občíanskeho
zákonnika.

V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnuti Prispevku zostávajú zachované tie práva
a povinnosti MAS, ktoré podra svojej povahy majú platíť aj po skončeni Zmluv)‘
o poskytnuti Prispevku, a to najmš právo a povinnost‘ požadovat‘ viäenie poskytnutého
Príspevku alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktora vznikla porušením Zmluvy
o poskytnuti Prispevku a d‘atš,e ustanovenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku podIa svojho
obsahu.

Ak Sa Uživateľ dostane do omeškania s plnenim Zmluvy o poskytnuti Prlspevku v důsledku
porutenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany MAS, Zmltivne stran— súhlasia, že nejde
o pomšenie Zinluvy o poskytnuti Príspcvku Už,vatel‘om,

V pripade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Príspevku je Uživatel‘ povinný na základe
žiadosti MAS vrat,t‘ Prispevok atebojeho čast Táto povinnost Už‘vatera sa uplatní aj vtedy,
ak sa vjednotlivoni článku Zmluvy o poskytnutí Prispevku označujúcom podstatné
porušenie Zmluv)‘ o poskytnuti Príspevku výslovne neuvádza, že Užíva~lje povinný vrátíť
Prispevok alebojeho čast‘

5. Uživateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnuti Ptispevku vypovedat Z důvodi., že nie je schopný
realizovat‘ Projekt tak, ako Sa na Realizáciu Projektu zaviazal v Zmluve O poskytnutí Príspevku,
alebo me je schopný dosiahnut‘ ciel Pro ektu Uživateľ súhlasí stým, že pocanini výpovede mu
vzniká povinnost‘ vrátit‘ už poskytnutý Príspevok alebo jeho čast v celom rczsahu podra článku
10 VZP za podmienok stanovených MAS v Ziadosti O vrátenie finančnych prostr,edkov. Po
podaní výpovede může Uživatel‘ tuto vziat spát ba s pisomným súhlason‘ MAS. Výpovedná
doba je jeden kalendárny mesiac odo dita kedy je vypoved‘ doručena M4S Počas plynutia
‚‘ýpovednej doby Zmluvné strany ‘ykonajú úkony smerujúce k ‚ysporiadaniu v7Ájomných práv
a povinností, naj,nš MAS vykona ukony vztahujúce sa k linanča~nu vysporiadantu

Užívatel‘om obdobne ako psi odstupeni od Zmluvy o poskytnuti Prís~rvku a Uživateľ je
povinný poskytnúť všetku potrebnu sučinnost Zmluva o poskytnuti Prispevku zaniká uplynutim
výpovedncj doby s výnimkou ustanoveni, ktoré nezanikajú ani v důsted,cu zániku Zmlu‘y
o poskytnutí Prispevku pri odstúpení od zinluvy v zmysle ods. 4 pism h) tolto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE PtNANČNÝCII VZtAHOV

Uživateľ Sa zavázuje:

a) vrátif Prispevok atebo jeho časť, si‘ Ito nevyčerpat podIa padmienok Linluvy o poskytnutí
Prispovku alebo ak nezučtoval cetú sumu poskytnuteho 2redf‘,nancovania alebo ak mu
vznilol kurzový zisk,

It) vrátíť prostriedky poskytnute omylem:

c) vrátíť Prispevok alebo eho čast ak porušil povinnosti uvedene v Zmluve o poskytnutí
Prispevku a porušenie povinnosti zramená porušenie t‘inančrej discipliny podIa * 31 odsek I
pisniena a), b), c) rakona o rozpočtrv“ch pravidlách,

c) vrátíť Príspevok alcbo jeho čast ak v súv,slosti s Projektům balo porušené ustanovenie
Právretio predpisu SR alebo pravneho aktu E bez ohladu na konanie alebo opomenutic
Uživatel‘a alebo jeho zavineme) a Oto porušenie znamena Nezrovnalost‘ a nejde o pon~šenic
rinančnej discipliny pod a 31 ods“ pismenaa . b c 7akonao rozpočtovych pravidláck
vzhl‘adom na skutočnost že za Ne—rovnatost Sa považuje také porušenie podnsienok
Zmluv), s ktorym sa spája povirr s. vratenia Príspevku alebo jeho časti, v prípade, ak
Uživctel‘ takýto Prispevok alebo jeho 3asť nevrátí postupon‘ stanoveným v odsekoch 3 až S
tohto článku VZP bude Sa na tety porušenie podmienok Zmluvy aplikovat ustanovenie
druhej “ety 31 odsek Zákona o to~počtových pravidlách:

e) vrat,t NFP alebo jeho čast ak Uživirel‘ porušil pravidlá a postupy verejného obslaravania
a toto porušenie malo atebo mohlc iaat‘ vplyv na výsledok verejného obsiaravania alebo
pravidla a postupy vzt‘ahujuce sa ‘a obstarávan,e služ,eb. tovarov a stavcbnych prác. ak
takěto obstarávanie nespadá pod zaťoi o VO;

t) vratit NFP alebo jeho čast ‚ ak poruš I ‚.akaz nelegátneho zaniestnávania cudzinca podIa 33
ods. ‘ zákona o prispcvku z EŠtF;

) vrátit NFP alebo jeho časť v ír4th prípadoeh, ak to usiano‘mje 7jntuva o poskytnuti
Pnspevku alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí Prispcvku v zmysle članku 9 VZP

důvodu mimoriadneho ukončenia znlu‘y

h) ak to urči MAS, vrátíť Prispevok alebojeho čast v pripade ak Uživatel‘ nedosiahol hodnotu
Mera;et‘ného ukazovatel‘a ProjektL •vedcnú v Schvalenej žtadosii o Prispevok v súlade
s Priručkou pre Užívateľa,

2. Ak nieje ~rspevok atebo jeho časť vráten,~ z důvodov uvedenych v odseku I tohto článku VZP
‚n,ctatívne Zo strany Uživatel‘a, sumu vrátnia Prispcvku alebo jeho čast, stanoví MAS v ŽoV,
kton) zašle Uživatelovi. K záváznému t‘latneniu nároku na vráienie Príspevku alebo jeho časti
na základe ŽoV dochadza doručenim V Uživateľovi. MAS v ŽoV uvedie výšku Prispevku,
ktorú má Uživatel‘ vratit‘ a zároveň určí ~ísta účtov na ktoré je Uživatel‘ povinný sumu uvedenú
v ŽoV previest‘.

3. Uživaieľ sa zavazuje vrátit‘ Prispevok alebc jeho čast‘ uvedený v žoV do 60 dní odo dňa doručena
ŽoV Uži‘atel‘ovi. Dňom nasledujúcirn po dni doručenia ŽoV začína plynút‘ 60 dňnva lehota
splatnosti. Ak Prijiinatel‘ túto povinnost iesplni a nedójde k uzatvoreniu dohody o splátkaeh
alebo dohody o odklade plnenia, MAS

a) oznámi ponišenie pravídmel a podnaicnok uvedených v Zmnluve o poskytnuti Prispevku
prí~u~nému správneinu orgánu ar ~1e O porušenie rinančnej discipliny) atebo

b) oznámi ponišenie pravmdiet a podrtaieriok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP Uradu pre
verejr.é obstarávanie (ak ide o porišenie pravidmel a postupov verejného ohstarávania)
alebo

c) posaipuje podra * 41 odsek 2 až‘ aebo 41a odsek 2 zakona O prispevku z EŠIF alebo
d) pos;upuje podra osob,ineho psecpisu (napr Cmvitný sporový poriadok) a uplatni

potďadávku na vratente časti NFl‘ uvedenej v ŽoV na prislušnom organe (napr na sude).
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Uživeter vráb Prispevok alebo jeho časť formou platby na účet

Pohledávku MAS voči Uživateľovi na vraten‘e NFP alebo jeho časti a pohfadávku Užívateľa
voči MAS na poskylnutie Prispevku podra Zmluvy O poskytnutí Prisjevku je možné vzájomne
zapoĎtat‘ Ak k vzájomnému započitaniu nedůjde z důvodu nesůhlasu MAS, Uživateľje povinný
vratit sninu určenu v ŽoV už doručenej zivateľovi podľa odsckov 2 až 4 tohto článku VZP do
IS dn. od doručenia oznámenia MAS žes vykonanim vzajomneho započitania nesúhlasí alebo
do uplynutia doby splatností uvedenej v žov podľa toho ktorá okolnost nastane neskůr
Ustaiiovenia odsekov 2 až4 tohto članku Vzp sa použijú pnmerane

Ak Uzíva.el zisti Nezrovnalost suvisiacu 5 Projektom zavazuje Sa

a) bezodkladne túto Nezrovnalost oznamu MAS,
b) predlož‘t‘ MAS príslušné dokumenty týkajúce sa tejlo Nezrovnalosti a
c) vysporiadat túto Nezrovnalosi postupem podIa odsekov 2 až 5 tohto článku VZP;

ustanovenia týkajúco Sa ŽoV Sa nepoužiju.

vedené povinnosti ma Prijimater do 31 082027 Táto doba Sa predÍži ak nastanú skuločnosIi
uveocné v članku 140 všeobecného nariadenia, a too čas trvania tychto skutočnosti

V pripade vratenia Príspevku alebo jeho časti z vlastnej iniciativy Uživatera, Uživatel‘ pred
uhradou oznámí MAS zámer, důvody a výšku vrátenia Príspevku alebo jeno časti a požiada MAS
o infcm~áciu k podrobnostiam vrátenia (napr Č účtu. variabilny symbol). MAS zašle tuto
infori.aciu Uživatel‘ov‘ Bezodkladno.

Ak ivatel‘ nevrátí P1íspevok alebojeho čast‘ na správne účty alebo pri inrade neuvedíe správny
variablny symbol, prislušný závazek Uživatel‘a zostáva nesplnen~ a fnanČné vzťahy voči MAS
Sa po‘ažuju za nevysporiadané.

Proti ekejkol‘vek pohl‘adávke na vratenie Prispevku ako aj proti akymkol‘vek mým pohl‘adávkam
MAS ‚oč Uživatelovi vzniknutým z akéhokol‘vek pravneho dů“odu Uživatel‘ nieje oprávnený
ednostranne započítať akúkol‘vek svoju pohfadavku.

ok II ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

Užmva cf, klon je účtovnou jednotkou podIa zákona o učtovnictve, Sa zavazuje účtovať
o skutoČnosttach týkajúcich Sa Projektu

a) na analytických účtoch v členení podfa jednotlivych projektov alebo v analytickej
e‘ídencii vedenej v techníckej fonne v zmysle 31 ods. 2 pisto. b) Zákona o učtovnictve
v Členeni podl‘ajednotlivých projektov bez vytvorenia analytickych učtov včleneni podIa
jednotlivých projektov ak účtuje v sústave podvojného učtovnictva,

b) v ičtovnych knihách podľa 15 zákona o účtovnictve so slovnym a čiselnym označením
Projektu v účtovnych zapisoch, ak účtuje v sústavejednoducheho učtovnictva.

Uživa~l‘, ktory nie je učtovnou jednotkou podIa zákona o účtovntctve vedie ev,denciu majetku,
závázl.ov, prijmov a výdavkov v zmysle 2 ods. 4 Zákona o účtovnictve tykajucich Sa Projektu
v učtowných knihách podIa * IS ods. I Zákona o účtovnictve (de o učiovné knihy používané
v sustave jednoducheho učtovníctva) so slovným a číselným označenim Projektu pn zapisoch
v nich. pričont na vedenie tejto evideneme, preukazovanie zápisov a spósob oceňovania majetku
a zavazkov Sa prímerane použijú ustanovenia Zákona o účtovnictvc, a účtovných zápisoch.
účtovnej cokumentácii a spósobe ocettovania.

3. Zazna~iy v účtovnictve musia zabezpečit‘ údaje na účely monitorovanma pokroku dosíahnutého
pri Realizácii Projektu, vytvorit‘ základ pre nárokovanie platmeb a msl‘ahčit‘ proces overovanma
a kont‘oly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4 Uživatel‘ uchováva a ochraňuje účtcvnú dokumentaciu podIa odseku I, evídcnciu podfa odseku
2 a mL dokumentácmu týkajúeu sa Prrjekw v súlade so zákonom O účtovoíctve a v lehote uvedenej
‚článKu 19 VZP

5. Ak ma Užívamer sídlo alebo mmesto pod,ikania mimo úzeinia Slovenskej republiky, je povinný
viesť .čmovnictvo týkajúce Sa Projektu podra právneho poríadku Státu, na územi ktorého má sídlo
alebo ‘niesto podnikania.

Článek 12 KONTROLA/AUDIT

I Opráv-mené osoby na výkon kontroly‘aucitu sú najmä:

a. MAS, Riadiaci orgán a nimi pavemené osoby,

b. Útvar vnútorného auditu Riadaceio orgánu a ním po‘erené osoby,

c. Najvyšši kontrolný úrad SR a líni poverené osoby,

d. Orgán auditu, jeho spolupraoijú~ orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly auditu,

e. Sptnomoeneni zástupcovía Etr-ůps]‘ej Konitsie a Európskeho dvora auditorov,

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finaačných zaujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvcdenýaui V písrnenách a) až Ov súlade 5 prislušnýmí právnymi
predpisnii SR a právnymi aktmi Eú.

2. Kontrclou Projektu Sa rozumie súhri či.nosti MAS a nim prizvaných osůb, ktorými Sa ovenije
pinenie podniienok poskytnutía PríSpev.‘u v súlade so Zmluvou O poskytnuli Ps-ispevku, súlad
nárokc‘vaných finančnych prostrcdbv/deklarovaných výdavkov a oslatných ůdajov
predlo±cných zo strany Užívatel‘a a súvísiacej dokumentáeie S právnymi predpismí SR
a pravoymi aktmi EU, dodržiavaaie hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti a účelnosti
poskyt‘tutého Prispcvku, důsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realmzácie
Projetu, vrátane dotiahnutýeh hodnát Meratel‘nych ukazovaterov Projektu a d‘alšie povinnosti
stanovené Uživatefovm v Zmluve c poskytnutí Príspevku Kontrola Projekiu je “ykonávaná
v sůlaoe so zákonom o finančnej kor.trole a audite, a to najmI formou administrativnej finančnej
kontro y povinnej osoby a íinančnej ‚on:roly namiesie. V pripade, ak sú kontrolou vykonávanou
fomioL admninislrativnej finančnej kanti-My povínnej osoby alebo l~inančnej koniroly na mieste
identifikované nedostatky, doručí MAS Uživatelovi návrh čiastkovej správy z kontroly navrh
správy z kontroly. pričom Uživatel‘ je oprávnený podat‘ v lehotc určenej oprávnenou osobou
pisomré námietky k zisteným nedostatkem, navrhnutym odporúčaniam, k lehote na predloženie
pisomrého znznamu opatreni prijatýth na nápravu zistených ‚edostatkov a na odstranenie pričin
ieh vzniku (ďalej len „prijaté opatraiía“) a k lehote na splnenie prijatých opatreni, uvedeným
v návrhu Čiastkovej správy alebo v iávrhu správy z kontroly Po zohl‘adnení npodstatnenych
náinietok (za predpokladu, že Užívateľ zaslal nainietky v tehote) zasiela MAS Uživatelovi
čiastko“~i správu z kontroly/správu z kontroly. ktora obsahuje všetky náležitosti uvedené v 22
ods. 4 Zákona o tinančnej kontrole a aucite. Kontrola a audit su skončené doom zaslania spravy
Uživatel‘ovi, Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá čast‘ kontroly auditu, ktorej se čiastková
správa týka. Ak je kontrola/audit za~ta—ená/zastavený z důvodov hodných osobitného zretefa
kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznanu s uvedenim důvodov jej/jeho
zastavenia. Záznam Sa Uživateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Uživateľ sa zavazuje, že umožni výkon kontroly auditu zo strany oprávnenýeh osúb na výkon
kontroly/auditu v zmysle prislušných prá‘nyeh predpisov SR a právnych aktov EU, najmá zákona
o prispevku z EŠIF, zákona o fmnančnej kontrole a audíte a tejto Zrnluvy o poskytnuti Prispevku.
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Článok 13 ZABEZPEČENIE POIIĽSDÁVKY A POISTENIE MAJETKU4. Uživateľje počas výkonu kontroly auditu povinny najma preukaz& oprávnenost vynaloženych
výdavkov a dodržanie podinienok poskytnutia Prispevku v z.iysle Zmluv)‘ o poskytnuti
Príspevku a príslušných právnych predpisov.

5. Uživatefje povinný zabezpečiť pritomnosť osób zodpovedných za (ealizaciu Projektu, vytvorit
primerané podmienky na riadne a včasre vykonanie kontroly audiu,, zdržať za konania, ktoré by
mohlo ohrozil‘ začatie a riadny pnebeh vykonu kontroly auditu a ~nit‘ všetky povinnosti, ktoré
inu vyplývajú najmä Zo zákona o finančne kontrole a audite.

6. Opravnené osoby na výkon kontro y auditu můžu vykonat kontrolu/audit u Užívatera
kedykol‘vek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí Pricpevku až do u~ynutia lehot podIa Článku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba za predlži v pripade, ak nastanu akutočnosti uvedené v článku
140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvanta tychto skutočnosti MAS je oprávnená prerušit‘
plynutie lehot vo vzt‘ahu k výkonu kordroly žiadosti o platbu formou administratĺvnej finančnej
kontroly pred jej uhradenim/zúčtovanim v pripadoch stanovenych článkom 132 odsek 2
všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroIy/a~ditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone
o íinančnej kontrole a audite, watane právomoci ukladat‘ sankeic pri porušeni povinnosti zo
strany živatel‘a

8. Uživatel‘ za zav&uje informovat MAS o začati akejkol‘vek kortroly auditu osobami podra
odseku I tohto článku odlišnými od MAS a súčasne jcj zašle na vedomie návrh správy
z kontroly spráw Z kontroly alebo iný .‘elevantný výsledrý dokument z ‘ykonanej
kontroly overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osůb zakladajúcich MAS pristúpit
k postupu prebiehajuceho skúmania podIa Systému finaučného rialenia Plnenim informačnej
povinnosti Užívateľom podIa predehadzajucej vety nenadobu~ MAS žiadne povinnosti
Uživateľ je povinný prijat‘ opatrenia na nápravu nedostatkov ‘istenych kontrolou/auditom
v zmysle čiastkovej správy Z kontroly ~rávy Z kontroly/auditu v lebote stanovenej oprávnenými
osobami na výkon kontroly/auditu. ž vatel je zaroveň povinný zaslat osobám opravneným na
výkon kontroly/auditu a vždy aj MAS. ak n,e je v konkrétnom pr~ade osobou vykonávajúeou
kontrolu/audit, pisomný zoznam pojatých opatren na nápravu zi‘tenych nedostatkov v lehote
uvedenej v čiastkovej správe Z kontroly sprave z kontroly/auditu a na vyzvu MAS mých
opravnených osób na výkon kontroly auditu predložit‘ dokumen.aciu preukazujúcu splnente
prijatýeh opatreni. Uživatel‘ je zaroveň povinný prepracovat‘ a predložtt v lehote určenej
oprávnenou osobou písomný zoznam 2rijatych opatreni. ak oprávnena osoba vyžadovala jeho
prepracovanie a predloženie

9. Právo MAS alebo osůb uvedených v odseku I tohto Článku na vykotmnie kontroly auditu Projektu
me je obmedzene žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnu i Príspevku. Uvedené právo
MAS alebo osůb uvedených v odseku I tohto článku za vztahuje aj na vykonanie opátovnej
kontroly auditu tych stých skutočnosti, bez ohl‘adu na druh vyko.~nej kontroly audttu, pričom
pri vykonávaní kontroly auditu sú MAS alebo osoby uvedené v odseku I tohto článku viazané
iba platn~ni právnymi predpisini a t~ito Zmluvotj o poskytnuti ‘rispcvku, nic však závenni
predchádz~úcich kontrol auditov. Týn. nic sú nijaic dotknuté povnnosti (týkajúce Sa napriklad
povinnosti plnit pnjate opatrenia) vyplývajúce z týchto predcbádzajucich kontrol/auditov.
Povinnost živatel‘a vratit‘ Prispevok alebo jeho Čast‘, air táto povinnost vyplynie z výsledku
vykonanci kontroly auditu kedykorvek počas účinnosti Zmluv)‘ o poskytnuti Prispevku, nic je
dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

10. Ostatne práva a povinnosti Zmluvných strán a skutočnosti týkajůce Sa kontroly Projektu sú
uvedené v Pnručke pre Uživateľa, tmplementačnom modely CLLD a ostatnýeh Právnych
dok umentoch.

Ak MAS vo Vyzve alebo počas účinnosti Zinluvy o poskytnuti Prispcvku urči, že Užívatef bude
povinny zabezpečit‘ budu“ pohl‘adávkuzc Zmluvy o poskytnuti Prispevku, Uživatersa zavázuje
taketo zabezpečenie poskytnut‘ vo forne. spůsobom a za podmienok sianovených vo Výzve,
v Právnych dokuinentoch a v Zmluvc o poskytnuti Príspevku Zabezpcčenie sa vykonáva
prioritne prostrednictvom využitia záložného práv alebo inyin vhodným zabezpcčovacim
prostriedkom. ktorým může byt‘ v súlade 5 25 odsek 9 Zakona Č 292/2014 Z. z aj prijatie
zinenky zo strany MAS od Uživatera. Pre zriadenie a vznik založného práva a primeranc aj pre
mé zabezpečovacie prostriedky slúžiace rre zabezpečenie závazkov vyplývajúcich zo Zrnluvy
o poskytnuti Prispevku platia všetky podn.ienky uvedene v Ptávnych dokumentech, ktoré vydá
Riadiaci orgán vo vzt‘ahu k implemenzácii CI,LD. Podrobné pravidlá týkajúce Sa znadenta,
vzniku a výkonu založného práva budú oohodnuté v pisomnej zmluve O zriadení záložneho práva
alebo v pripade mého druhu zabezpcčcnia v pisonulej forme, v nadváznosti na Zmluvu
o poskytnuti Prispevku

2. Uživateľje povinný, s vynimkou rnajetki,k-torého povaha to nedovoľuje(napr sofl‘vare licencie
na predmety priemyselného vlastnlctva, potenty, ochranné známky a podobne) a pozenikov, ak
ich nic je možné poistit a ak z Výzvy alebo z Pravnych dokumentov vydaných Riadiacim
orgánom nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý Z Prlspeviri,

b) riadne poistit‘ majetok, ktoiy je zá.ořom zabezpečujúcim zavazky Uživatel‘a podIa Zmluvy
o poskytnuti Prispevku, ak je terro odlišný od majetku podIa písmena a) tohto odseku,
pričom tento závazok bude obsahoir zmluvy o zriadeni záložného práva,

e) zabezpečit‘. aby bol riadne poistený majetok vo vlastnictve tretej osoby iretich osůb, ak je
zálohom zabezpečujucim pohl‘adavtu MAS podl‘a Zmluvv o poskytnutí Prispevku.

Prc všetky vyššie uvedene situacie a aše) tohto odseku platta tieto pravidlá‘

(i) Poistná suma musí byt najmasej vo vyške obstaravacej ceny ceny zhodnotcnia
hmotného Majetku nadobudnu,ého z Príspevku,

(ti) Po,stenie sa musi vztahovat nintinalne pre prtpad poškodenia. zničenin, odcudzenia
alebo straty; MAS je opravneny preskumat poistenie majetku a súčasne určit‘ d‘alšie
podmienky takéhoto poistcnia. Ltore zahrňaju aj rozšírenie typu poistných rizik, pre
ktore Sa poistenie vyžaduje.

(iii) Poistenie must trvat pocas Realir.ácie Projektu a počas Udržatel‘nosti Projektu,

(iv) Užívateľje povinny udržtavat u‘cavretú a učinnú poistnu zmluvu, plniC svoje závazky
znej vyplývajúce a dodržiavat‘ podmienky v nej uvedené, najma je povinný platit
poistné riadne a včas počas cele doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácic
Projektu a počas držatel‘nosn Projektu důjde k zániku poistnej zmluvy, je Uživater
povinný uzavrieť novu poistnu amluvu za podmienok určených zo strany Riadiaceho
orgánu tak, aby Sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová potstná zmluva
spÍňala všelky naležitosti poismq zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Uživatefje povinný Bezodkladr..e oznámit MAS a Riadiacemu orgánu vznik poistnej
udalosti, rozsah důsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost‘ úspešne
Ukončit‘ realtzaciu Projektu acho splnit‘ podmienky Udržaternosti Projektu a súčasne
vyjadrit‘ rozsah súčinnosti. kuxú od MAS a ebo od Rtadiaceho orgánu požaduje. ak je
možne následky poistenej udalcsti prekonat najma vo vztahu K využitiu poistného
plnenia. ktoreje vinkulované~ p‘ospech založného veritela,
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(v) V pripade, ak je zálohom majetok ti-dej osoby, Uživatel‘ je povinný zabezpečit‘, aby
tretia osoba dodržiavala všetky povinnost‘ uložené Uživatelovi vo vzt‘ahu k zálohou
v príslušnom Právnom dokumente vvdanom na zaklade tohto č~ánku Vzp a záložnému
veritel‘ovi z toho vyplyvaju rovnake práva, ako by mal voči Uživatelovi, ak by
poisteným bol Uživaier

Uživatel‘, kloiý je záložconi,je povinny oznamiť poist‘ovatel‘ovi najneskár do výplaty poistného
plnenia z poislnej zmluvy v nadváznos(i na odsek 2 tohto článku vznik zdožneho prava v zmysle
* 151 mc odsek 2 Qbčianskeho zákonnika V pripade, ak Uživater moje ‘lastníkoin zálohu abbo
je spcluvlas*nikom zálohu, Užívatel‘je povinny zabezpečil‘, aby vlastaik veci, kloiý je záložcom
aleboaj ostatní spoluvlastníci veci splnili oznamovaciu povinnosť podIa prvej vety tohto odseku,

Powšenie povinnosti Uživateľa uvedených v odsekoch I a 2 tohto clanku Sa považuje za
podslatné porušenie Zmbuvy O poskytnutí Príspevku a Uživateľje povinn vratiť Príspevok alebo
jeho Last‘ v súlade s článkom 10 VZP

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Rea3záctu Projektu tak, ako
je uvedený v článku 2 zmluvy, a ktoré spiňajú ‚‘Šetky nasledujuce podmienky

a) ‘znikl‘ v čase od Začatia realizacie Projektu do Ukončenia realizac‘e Projektu na realizáoiu
Frojektu (nutná existencia priameho spojenia S Projektom) v ramo opravneneho časoveho
ebdobia stanoveného vo Výzve, najskór dňom nadobudnutia učinno‘tt Zmluvy o poskytnutí
Príspevku a boli uhradené najneskór do 31. decembra 2023;

b) patnado Skupiny “ýdavkov odsuhlaseného rozpočtu Projektu pn respektovani postupov pri
zmenách Projektu “yplývajúcich zo Zmluvy o poskytnuti Píspevku, sú V súlade

obsahovou stránkou Projektu, zodpovedajú časovej naslednosti Projektu a pnspievajú
k dosiahnutiu plánovaných ciel‘ov Projektu a sú s nimi v sůlade;

c) spÍňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle prislušne Vyzvy alebo mého Pravneho
dokumentu MAS. ktorým Sa určujú podmienky oprávnenosti ‘ydavkov a v záveroch
z kontroly Verejného obstarávania bob skonštatované, že e možn vydavky pripustiť do
Ilnancovania; podmienka konŠtatovania pripustenia výdavkov do rma~ovania v závcroch
z kentroly Verejného obstarávania Sa nevzt‘ahuje na výdavky ktoré živatel‘ nezabezpečuje
prostredníctvom Dodávatel‘a,

d) ‚‘iažu Sa na Aktivitu Projektu. ktorá hola skutočne realizovana, a tlelo vydavky boli uhradené
Dodávatel‘ovi najneskór však 31. decembra 2023, a zároveň boji Ck,rávnené výdavky, bez
chladu na ich charakter premtetnuté do učtovnictva Uživatera v zmysle prislušných
Právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnuti Prispevku;;

e) raslal právny účinok zmeny podľa članku 6 zniluvy, ak ide o výdavky ovplyvnené touto
zmenou Zmluvy a poskytnuti Príspevku;

D holi vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí Prispevku, Právnymi predpismi SR
a Pi~vnymi aktmi EÚ, vratane pravidiel týkajůcich sa slá.nej poimoci podľa článku 107
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) ~ v súbade s principml hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti a účelnosti,

h) ~ iientifikovatel‘né, preukázatel‘ne a sú doložené Ůčtovnýmt dokiadmi, ktoré sú riadne
evicované u Uživateľa V súlade s Právnymi predpismi SR. resp. v zmysle článku II ods 5
VZP; výdavok je preukázaný faktúrami alebo mými Učtovnými dokladmi rovnocennej
p‘et,kaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve žívateJ‘a v súlade s Právnymi

predpismi SR. resp. v zmysle člár,ku II ods 5 VZP a Znluvou o poskytnuli Príspevko;
“ýdavky musia byť uhradené tižívatel‘om a ‚cli uhradenie musí byt‘ doložené najneskór pred
i;h predboženim MAS;

t) navzájom sa časovo a vecne nqrekiývajú a neprekrývajú sa aj sinými prostnedkami
r. verejných zdrojnv;

j) Majetok nadobudnutý z Príspe‘vku. na obstaranie ktorého holi výdavky vynaložené, musi
byť zakúpený od iretich strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho
aby nadobúdatel‘ vykonával k~itro u nad predávajúcim v zmyslc článku 3 Nariadenia Rady
(ES) Č. 139 2004 z 20. 1.2004 0 „ontrole koncentrácií medzi podnikmí (Nariadenie ES
o fúziách) alebo naopak; Verejné obstarávanie ‚Dusí byt‘ vykonané v súlade s ustanoventatni
Zmluvy o poskytnuti Príspevki. (najmt článku 3 VZP), Právnymi dokunientmt, 5 Pravnym‘
predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblast‘ verejného obstaravania alebo
zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzt‘ahujúcich sak obstarávaniu služieb, tovarov
a stavebných prac nespadajucich pod režim Zákona o verejnom obstarávani, vždy za ceny.
ktore splňaju kriterium hospodatirosti, učelnostt, účinnosti a efektivnosti vyplýiajúcc
z Výzvy, zČlanku 30 Nanadena %6/2012 a z * 19 Zakona o rozpočtových pravidlác‘n;

k) sú vynakladané na majetok ‚toty je nový, nebol dosiaľ používaný a Užívateľ sním
minulosti ziadnym spásobon‘ necisponoval

2. Výda‘ky Uživatel‘a deklarovane v Ž Psu zaokruhlene na dye desatinné miesta (I eurocenl),

3 Ak výdavok nesplňa podmienky opravnenosti podra ods I tohto článku VZP, je Neoprávneným
výdav~com. O Neoprávnené výdavky bode znižená suma požadovaná na prep atenie v rámci
podanej Žo~. ak vo zvyšnej časti bude ±oP schvalena Ak nesp ncnte podmienok opravnenosti
vydavkov podra odseku I tohto članku zisti osoba opravnená na výkon kontroly a auditu uvedená
včlanku 12 ods. I VZP. Uživaiel‘je pcvinný vratiť Prispevok alebo jeho čast zodpovcdajucu
takto vyčisleným Neoprávneným vý.iavkom v sůlade a člankom JO VZP pri rešpektovani vyŠky
intenzity vzťahujucej Sa na Príspevok v plnej výške, bezohladu na skutoČnost‘, že původne mohli
byt‘ treto výdavky klasitikovanč akc Op‘ávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky.
Všeobecné pravidlo týkajúce Sa opaeovanej kontroly auditu uvedené v článku 12 ods Q VZP so
vzt‘ahije aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schvalených oprávnených výdavkov
na Neoprávnené výdavky

Článek IS ÚČTY UŽÍVATEĽA —OSOBITNÉ USTANOVENI,‘

I. Účty obce

MAS zabezpečí poskytnutie Prispe“ku Jživatel ovi bezhotovos‘ne na nim určeny učet vedený
v EUR (ďalej ako „učet Uživaterz‘), Uživatel realizuje úhradu Schválených oprávnenýeh
výdavkov z účtu Uživatel‘a, a to p~tsliednictvoin svojho rozpočtu Čislo účtu Uživatera je
uvedené v Prilohe č 2 zmluvy

2. Účty subjekte“ ze súkromného sektor. vrútane mimovtádnycti organízácii a církví

MAS zabezpečí poskytnutie Prispevku Uživatelovi bezhotovostne na llživatel‘om sianoven~ účel
veden~ v EUR (dalej ako „účet Uživaieľa“), Číslo účtu Uživatel‘a je uvedené v Prílohe L. 2
zmluv“.
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Článok 16 ÚČTY UŽÍVATEEA - SPOI..OČNÉ IJSTANOVENIA

Uživatel‘ je povinný udržiavat‘ účel Uživaleľa olvorený a nesmie ho zrušd‘ až do ftnančného
ukončenia Projektu. V pripade olvorenia účtu pre prijem Príspevku v komerčnej banke
v zahraničí, Užívaleľ zodpovedá za úhradu všelkých nákladov spojených a realizáciou plalieb na
a z lohlo účtu.

2. Ak má Uživatel‘ poskylnutý úver na tinancovanic Projektu od Ftnancujúcej banky, účel Uživatel‘a
musí byt‘ ioložný s čislom účtu „vedeným v zmluve o úvere uzavretej medzi Uživatel‘om
a Fínancujúcou bankou alebo a čislom účtu uvedenom na mom doklade vystavenom
Ftnancujúeou bankou. Zniena účtu Uživatel‘aje možná až po predchádzajúcín rísomnom súhlase
Ftnancujúcej banky. Pisomný súhlas Fmnancujúcej banky podfa predchúcej Vely musí
Uživatel‘ dcručiť MAS do dňa vykonania zmeny účtu Uživatel‘a.

3. V pripade využitia systému refundácic může Uživateľ realizovať únrady Schválených
oprávnenýdi ‚‘ýdavkov aj z mých účtov otvorených Užívateľom pil dod.‘žani podmienok
existencie účtu Užívateľa určeného na prijem Príspevku. Uživatel‘ je povinnÝ rajneskůrdo 3 dni
od vzniku skutočnosti rozhodne) pre počitanie lehoty oznámíť MAS identiflkáciu týchto úůtov,

4. V prípade poskytnutia Prispevku systémom refundácie sú úroq vzniknute ra účte Uživateľa
prijmom U;~vatel‘a.

5 Ak je Prisnevok poskytnutý systémom predrtnancovania a takto poskybuté prostriedky sú
uročené, Užtvateľje povinný otvoriť si ako účet Uživatel‘a osobitný účet na Ptojekt. Uživatel‘je
povinný “ýiosy z tobto účtu ‚ysporiadať podra článku JO týchto VZP.

6. V pripade ctvorenia osobitného účtu podIa predchádzajúceho odseku a poskylovania Prispevku
systémom predfinancovania vlastné zdroje Uživatel‘a na Realízáciu aktiv~ Projektu můžu
prechádzat‘ cti tento osobitný účet. V takomto prípade je Uživatel‘ povhn,~ najneskůr prod
vykonanim ptatby Dodávateľovi vložíť viastoé zdroje Uživateli na ten‘o osobitný účet
a bezodktacne predložiť MAS výpis z osobitného účtu ako potvrdenie • 1revode vlastných
zdrojov. V ~ripade, ak vlastné zdroje Užívatel‘a neprechádzajú cez tento osctiflý účet, Uživatel‘
je povinný ku každému uhradenému výdavku doiožiť MAS výpis z měno účtu otvoreného
tjživatel‘orn o úhrade vlastných zdrojov Užívatel‘a,

7. Oprávncný výdavok za podmienok definovaných v prcdchádza2úcom odseku vzniká prevodom
príslušnej časti Príspevku z účtu Uživateli na iný účet otvorený Užívatel‘om, definovaný
v prcdchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostríedkov Dodavatelovi,

S. Ak Sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovatei‘skej působnosti Jžívateli, úhrada
Schválených oprávnených výdavkov může byť realizovaná aj z účtov tohto sub ektu pri dodržani
podmienky existencie účtu Uživatel‘a určeného na príjetn PríspevkL. zároveň subjekt
v zriaďovaterskej působnosti Uživateľa je povinný realizovat‘ Schválené oprávnené výdavky
proslredr.ictvom rozpočtu. Uživatel‘ je povinný najneskůr do 3 dní od vzniku skutočnosti
rozhodnej pre pnčítanie lehoty oznámíť MAS identit‘ikáciu účtov, z kloijth realizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodtžania pravidiet vr‘ahujúcich Sa na
úroky.

Článok t7a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

I. Sysléniom predfinancovania sa Prispevok, resp. jeho časť poskytuje na O1rávnené výdavky
Projektu na základe Uživaterom predložených neuhradených účwvných doldacov Dodávatel‘ov,

2. MAS zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti O plabu (poskytnulie
predfinancc‘vania) predioženej Uživatei‘om v EUR. Žiadost‘ o palbu (poskytnulic

predfinancovania) musí byt‘ v súlade s rozpočtom Projektu. Uživatel‘ v rámci formulára Žiadosti
„platbu (poskytnutie predfmnancovania) „‚‘edic nárokovanú sunul linančných prostriedkov podra
Skupin> výdavkov uvedcnej v Pritohe č 3 zmluvy.

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnwie predlinancovania) predkladá Uživatel‘ aj neuhradené
ičlovné doklady (minimálne jeden rovncpis faktúry, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej
důkaznej hodnoly, resp. ich kópiu, a ir.ú relevantnú podpomú dokumentáciu, resp. oh kúpiu)
Jodávael‘ov, a 10 v lehote splalnosti tc~to Učlovných dokladov. Jeden rovnopis Účtovných
dokladov si ponecháva Uživatel‘, Ak sú ~účast‘ou výdavkov Uživateli aj holovoslné úhrady, lieto
výdavk— zahrnie do Žiadosti o platbu (~oakylnutie predrtnancovania) a predioži k nim prislušné
‘lčtovne doklady, ktoré potvrdzujú hotcvoelnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Jživater je povinný uhradiť Dodávatarc‘n, Účtovně doklady súvisiace 5 Realizáciou aktivit
Projektu najneskór do 3 dni od pripisanat prislušnej Platby na účet Užívatel‘a. Urok z onicškania

úhradou závazku voči Dodávaterovi r—ojeklu znáša Uživatel‘.

5. ~o poskytnutí každej Platby systémoir ijedrtnancovanía je Uživatel‘ povinný celú jej výšku
zúčtovat‘, a to do 5 dni od pripisania týcnto prostriedkov na účel Užívatera.

6, .Jžívatei‘ Platbu zúčtuje MAS predloženmi .Žiadosti o platbu (zúčtovanic predftnancovania), klorú
predkladá spolu s výpisem z účtu potvreztjúcom prijem Príspevku, akn aj doklady potvrdzujúce
skutočnú úhradu výdavkov deklarovan~cb v Žiadostí o platbu (zúčtovanie predíinancovania) —

.‘ýpís z účtu alebo prehlásenia banky o úbrade. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanic
predfinancovania) Uživatel‘ uvedie aj v“davky viažuce Sa na prípadné hotovostné úhrady, ktorč
joli zahrnuté do Žiadosti O platbu, pričoir nic je povinný opatovne predkladat‘ tie sté doklady
potvrdz~júce hotovostnú úhradu. K jedr.ej tíadosti o platbu (poskytnutie predftnancovania) móže
Jživatel‘ predložit‘ MAS lenjednu Žiadesť o platbu (zúčtovanie predf‘tnancovania). Nezúčtovaný
rozdiei predfinancovania je Uživatel‘ povinný najneskůr do 10 dni od uplynutia lehoty na
zúčtovanie vrátit‘ na účet určený MAS. Za zúčtovanie poskytnutého predt‘tnancovania sa považuje
aj vrátenie ceiej sumy poskytnutého precfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu
poskytnntého predtinancovania.

7. Za dcň zúčtovania podľa predchádzajúcelt odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu
zúčtovanie predi‘tnancovania) MAS aleto jej osobné doručenie MAS.

S. Jžívatel‘ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
‚ároko‘ané finančné prostriedky/dek.aravané výdavky, ktoré zodpovedajú podmionkam
‘jveden“m v článku 14 VZP. Uživatd‘ zodpovedá za p:avost‘, pravdivosť, správnosť
a kompetnosť údajov uvedených v týthto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých,
~epravčivých alebo ncsptávnych úda o~ uvedených v akejkol‘vek Žiadosti O platbu důjde
k vyplateniu alebo schváleni“ Platby, lJží‘atel‘je povinný vrátiť takto vypiatené alebo schválené
prostriedky Bezodkladne, Od kedy sa c tejto skutočnosti dozvie~ ak sa o skutočnosti, že došlo
k vyplateniu alebo schváieniu Platby ra základe nesprávnych, nepravdivých abbo nepravých
údajov dozvie MAS, postupuje podľa činku JO VZP,

9. MAS je povinná vykonat‘ kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnulie predt‘tnancovania), vrátane
tiadost: o platbu (zúčtovanie predfinaoccvania) podii ‘7 a S Zákona o t‘inančnej kontrole
a audite, a to najmá kontrolu správnost. r‘árokovaných finančných prostriedkov/deklarovanýeh
ůýdavkov a ostatných skutočností uvedeiých v danej Žiadosú O platbu Uživatera pred ich
.ihrader.im/zúčtovanim. Ak MAS zisti nedostatky predtoženej Žiadosti o piatbu, vyzve Uživateli.
abyju dopinii alebo opravil a určí mu nato primeranú iehotu (za výzvu na doplnenie abebo opravu
e možně považovat‘ aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly).
Ak MAS pisomne oznámí Uživaterov~ prerušenie plynutia lehoty a důvody tohto prerušenta,
ehota ra schválenie Žiadosti o platbu e taktom pripade prerušená. Ak to MAS považuje za
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potrebné. v súlade s článkom 12 vzp a 9 Zábna o finančnej kontrole a audite vykoná okrem
admitistratívnej Í~nančnej kontroly aj íinančnů ‘controlu na mieste. MAS je oprávnená určit‘, že
čaď t~rckovaných tbiančných prostriedkov v Zladosti o platbu (poskytiutie predtinancovania),
ktorá si vyžaduje doplnenie/opravWoverenie níektorých skutočnosti na iniestcloverenie u d‘alšich
osůb, bude vyčlenená do predinetu samostatnej kontroly. Ak MAS vyčlení Čast‘ ‚ýdavkov na
samo~atnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia Žiadosti o platbu (poskytnutie
predf‘nancovania), z ktorej bola čast‘ výdavkov ůyčlenená do predmettt sanlostatnej kontroly, Sa
započnava do lehoty stanovenej na administrati‘~nu r,nančnů kontrolu Žiadosti o platbu. Lehota
neplynie lest v pripade, ak výkon kontroly bol prewšený z d6vodu, že:

a) suma Žiadosti o platbu je ncsprávna alebo podporná dokumentácia nebola
poskytnutá alebo nieje úplná, alebo

b) Sa začalo vyšetrovanie v súvislosti podozrenim z Nczrovnalosti týkajúcim Sa
deklarovaných výdavkov

a ak MAS skutočnosť a důvody o prerušeni plvnutia lehoty na spraco‘anie Žiadosti O platbu
Uživatelovi pisomne oznámila.

10. Po vv‘onani kontroly podIa predchádzajúceho odseku MAS Žiadost‘ O platbu (poskytnutie
predfinancovania ako aj zúčtovanie predfinanccwania) schváli v plnej výško, schváli v zníženej
výške, zamietne, alebo vyčlení čast‘ deklarovaných výdavkov na samastatnú kontrolu, a to
v leho-ách určených lmplementačným modelom CLLD. Uživatelovi vznikne nárok na schválenie
žiadosti o platbu (zúčtovanie pred(~nancovania). iba ak podá Žiadosi‘ o jlatbu úplnú a správou,
a to až v momente schválenia príslušnej žiadostj o platbu MAS Riadiacirn orgánom, prislušncj
sůhrn“ej Žiadosti o platbu Riadiaceho orgánu Ceriiükačným orgános‘, a to len v rozsahu
Schválených oprávnených výdavkov zo strany MAS, Riadiaceho orgánu a ertiÍ~kačného orgánu.

Článok l7b PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

MAS zabezpečí poskytovame Príspevku, resp. jeho časti systémom refundácie, pričom Uživatel‘
je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdroov a tie mu bodů pri jednotlivých platbách
refundované v pomernej výške k Celkovým opráwnenýrn výdavkom.

2. MAS zabezpečí poskytnutie platby systéniom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu
predloženej Uživatel‘om v EUR.

3. Uživaler je povinný spolu so Žiadost‘ou o platit predložil‘ aj Účtovně doklady a výpis z účtu
(resp. prehlásenie banky o ůhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti
o platbu a prlpadne aj relevantnů podpornú dokumentáciu.

4. Uživatel‘ je povinný vo všetkých predkladaaých Žiadostiach O pla:bu uvádzať výiučne
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podm enkani uvedeným v článku 14 vzp. Uživatel‘
zodpo‘edá za pravost‘, pravdivosť, správnosť a kompletnost‘ údajov .tvedených v žiadosti
o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnycn údajov uvedených
v Žiad.sti o platbu důjde k vyplateniu Platby, Uživatel‘ je povinný vrátit‘ takto vyplatené
prostriedky Bezodkladne, od kesly Sa O tejto skutzčnosti dozvedel; ak sac skutočnosti, že došlo
k vyplateniu Platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravýcst ůdajov dozvie MAS,
postupuje podľa článku 10 vzp.

5. MAS je povinná vykonat‘ kontrolu Žiadosti o platbu podl‘a 7 až * 8 Zákoino rinančnej kontrole,
ato najmá kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných s‘utočnosti uvedených
v danej Žiadosti o platbu Užívatera pred ich uhradenim. Ak MAS zistí i~dostatky predloženej
Žiados;i o platbu, vyzve Užívatera, aby ju doplni abbo opravil a určí mu na to primeranú lehotu
(za výzvu na doplnenie alebo opravuje možné pcvažovat‘ aj doručenie návrhu čiastkovej správy
z kontnly/návrhu správy z kontroly). Ak MAS pisomne oznámi Uživate‘ovi prerušenie ajeho

důvody. lehota na schválerne žiadosti o platbu je v taktorn pripade prerušená. Ak to MAS
považuje Sa potrebné, vsúlade sčlánkon 12 vz~ a 9 zákona o tinančnej kontrole a audite
vykona okrem administrativnej finančr~j kontroly aj tinančnú kontrolu na mieste. MAS je
oprávnená určit‘, že čast‘ deklarovanvch “ýdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenic/opravu/overenie
niekiorých skutočností na inieste‘ove,enie u dalších osůb, bude vyčbenená do predincto
samosatnej kontroly. Ak MAS vyclení čast‘ výdavkov na samostatnú kontrolu. lehota, ktorá
uplynula cd doručenia Žiadosti o patbt., z ktorej boba čast‘ výdavkov vyčlenená do predmetu
samostatncj kontroly, sa započitava lo lehoty stanovenej na adniinistrativnu ftnančnú kortrolu
Žiado~t O platbu. Lehota neplynie len v pripade, ak výkon kontroly bot prerušený z důvodu .že:

a) suita Žiadosti o platbu .j~ nesprávna abebo podporná dokumentácia nebula
poskylnutá abebo nieje úpbrá, aebo

b) Sa začalo vyšetrovanie v &~visbosti 5 podozrenim z Nezrovnalosti týkajúcim Sa
delcarovaných výdavkov

a ak (‚lAS skutočnost‘ a důvody o prerušeni plynutia lehoty na spracovanie Žiadosti O platbu
Uživateľo—i pisomne oznámila.

6. Po vykonaii kontroly MAS Žiadost o platbu schváli v plnej výške, schválí v zniženej výške,
zamietne, alebu vyčlení čast‘ deklarcvaných výdavkov na sainostatnú kontrolu, a to v lehotách
určených lmplementačným modebom CL..D, Uživaterovi vznikne nárok na vyplatenie Platby, ba
ak podá úabnú a správnu Žiadosť o plasbu, a to až v momente schválenia prisbušnej žiadosti
o platt« MAS Riadiacim orgánom, prísbušnej súhmnej Ziadosti o platbu Riadiaceho onjánu
Certitikačr.ým orgánom, a to len ‘ rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany
Užívateb‘a, Riadiaceho orgánu a Certďikadného orgánu.

Článok IS SPOLOČNĚ IjSTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA
A UŽÍVATEI1OV

Deň pnpisania platby na účet Uživatefa Sa považuje za deň čerpania Príspevku. resp. jeho časti.

2. ‚‘šetky d“umenty (Účtovně dokladu, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Uživatel‘
predkladá spolu so žiadost‘ou O platbu, sú rovnopisy originábov atebo ich kópie označené
podpisom štatutámcho orgánu liživatel‘a; ak štatutárny orgán Uživateb‘a sptnomocni
na podpiscvanie inů osobu, je poire&ié k predmetnej Žiadosti O platbu pribožit‘ aj toto
spbnonrcrenic.

3. jednotlivé systémy financovania Sa ns5žu v rámci jedného Projektu kombinovat‘ zvolený systém
íinancovar‘a, resp. ich kornbinácia vvplýva z článku 2 ods. 2.1 zmbuvy.

4. v pripade goinbinácie dvoch systémcv financovania v rámci jedného Projektu Sa na určcnie práv
a povir.003i Zmluvných strán súčasse použijú ustanovenia článkov I 7a a I 7b vzp pro dané
systém“ íinancovania vn vzájomnej komoinácii.

5. Ak důjle ku komb,nácií dvoch systémav (inancovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé
Žiadosu o platbu může Uživatel‘ pre4kladať ben na jeden z uvedených systémov, tzn. že rapr,
výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania neir.ůže Uživatel‘ kombinovat‘ spolu

výda‘4canm uplatňovanými systémorn refundácie vjednej žiadosti o platbu. v takom pripade
Uživatel gredkladá samostatne žiacast‘ o platbu (zúčtovanie prcd(inancovania) a sainostatne
Žiadost o platbu (pnebežná platba — redsr.dácia). Pri kombinácii dvoch systémov (inancovania sa
predkladá !iadosl‘ o platbu (s priznakom záverečná) len zaječeni využitých systémov.
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6. MAS je opr&vnená zvýšiť alebo znižiť vyšku Žiadosti o platbu a technickýcl- dóvodov na strano
MAS ma~inálne do výšky I EUR v rama jedncj Žiadosti o platbu. Ustanorenie článku 3 ods.
3.2 zmlu‘y týrnlo moje dotknuté.

7. Zmluvné strany Sa dohodli, že podrobnejšte postupy a podnitenky, vrálane práv a povinnosti
Zmluvných strán týkajúce Sa systéinov floancovania (Platteb) sú určené Systémom finančného
riadcnta, ‚lorý je pro Zrnluvné strany závázný. ako to vyplýva aj z Článku 3 ods. 3.3 plam. d)
zmluvy tito dokuineni zároveň služi pro polreby výkladu prklušných ustanoveni Zmluvy
o poskyin1 Prispevku, resp. práv a povinnosli Zmluvnýeh strán.

8. Na učely ejto Zmluvy sa za úhradu Účlovnych dokladov Dodávatel‘ovi móže považoval‘ aj:

a) ubrala účtovných dokladov poslupníkovt. v pripade, že Dodávatel‘ pestúpil pohl‘adávku
voči Uživatelovi lretej osobo v sůlade s 524 až * 530 Občianskeho zátonnika,

b) uhrada záložnému verileľovi na základe výkonu záložného prá‘.a na pohľadávku
Dodavaleľa voči Uživatelovi v sulade s I 5Ia až * is Iow Občtanskeho zákonnika,

c) úhraia opravnenej osobo na zaklade vykonu rozhodnutia vočt Dodavateľovi v zmysle
Prá‘a‘ych predpisov SR,

d) započilante pohl‘adávok Dodavatcľa a Užívalel‘a v súlade s 580 až 581 Občianskeho
zakcnnika, resp 358 až * 364 Obchodného zákonníka.

9. V pripade. že Dodávater postúpil pohl adávku voči Uživalel‘ovi troLej osobo v súlado s * 524 až
* 530 Občtanskeho zákonnika, Užtvateľ v rámct dokumenlácie Žiadosli e platbu predloži aj
dokumen‘y preukazujúce postúpenie pohradavky Dodavalel‘a na postupntka.

IQ. V pripade úhrady závázku Uživatel‘a záložnému veriteľovi prt výkone záložného práva
na pohľacávku Dodávatol‘a voči Uživaterovi v sůlade 5 * lSla až * 151 lne ObČianskeho
zákonnika Uživatel‘ v rámci dokumentácie Žiadosti o plalbu predloži aj dokunonly preukazujúce
vznik záložného práva.

II. V pripade úhrady záväzku Uživatel‘a oprávnenej osobo na základe výkonu rozbodnulia voČi
Dodávale(‘ov, v amysle Právnych prodpisov SR Uživatel‘ v rámci dokunientácie Žiadosti o platbu
predloží aj dokumenty preukazujúcc výkon rozhodnutia (napr exekučný ~ikaz. vykonaterné
rozhodnutio).

12. V pripade započitania pohl‘adávok Dodávatel‘a a Uživatel‘a v súlade * 580 až * 581 Občianskcho
zákonnika. resp. * 358 až 364 Obchodného zákonníka, Uživatel‘ v rámci dob umenlácie Žiadosti
o platbu I:redloži doklady preukazujúce započitanie pohl‘adávok.

13. Ustanove,ia lobto článku Sa nevzt‘ahujú na Užívatera, ktorý by Sa pil ~likácii niektorého
z vyššte uvedených postupov dostal do rozporu s Práviiymi predp,smi SR ~napr. so Zákonom
o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovonia iohto Článku Sa zaroveň nevzt‘ahujú ani
na pohl‘adávku podIa článku 7 ods. 3 VZP.

Článek 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

živateľ je povinný uchovávať v origináli kompletnú Dokumenláciu k Projeklu do uplynulia lehót
podIa članku ‘ods. 72 zmluv)‘ a do tejto doby strptet‘ výkon konlroly auditu zo strany oprávnených
osáb v zmysle članku 12 VZP, Stanovena doba podľa prvej vety Lohlo članku m~e byt‘ automalicky
predlžená (tj bez potreby vyhotovovania osobitného dodalku k Zmluve O poskrnuli Prispevku, Ion
na základe oziámenia MAS Užívaiel‘ovi) v pripade. ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140
Všeobecného ‚ariadenia očas ln‘ania Lychto skutočnosti, Rovnopis zmluvy, rán‘~ovej dohody alebo

koncesnej zmluvy, uzavrclcj ako výslcdok “erojného obstarávania, je Uživatel‘ povinny uchovaval
počas celej doby jej trvania,

Článok ZO MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

Ak Užíva:el‘ uhrádza výdavky Projoklu v incj mono ako EUR, príslušné Účlovne doklady sú
preplácané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znáša Užívater; 10 aeplati v pripade poslupu podra
adsekov e as tohto článku VZP. Pri araižiti výmenného kurzu pro potuchy propočtu sumy
výdavkov uhrádzaných Užívaterom v cuczej mene je Uživateľ povinný poslupoval‘ v súlade
s * 24 Zakona O účlovnictve

2. Pri provode peňažných prostriedkov v cudzej mene Zo svojho účlu zriadeného v EUR na účel
Dodavaleľa zrtadeneho v cudzej mene použije Uživater kurz banky platný v deň odpisania
prostrtedkov z účlu. tzn. v doň uskutotnenia účtovného pripadu. Týmto kurzom prepočilaný
výdavok na EUR zahrnie Uživateľ do Žiadosti o platbu (zúčt.ovanie predlinancovanta abbo
reíundácia).

3. Ak Uživateľ prevádza peňažné prostrie‘~k: v cudzej mono zo svojlio účtu zriadeného v cudzej
mono na účel Dodávalel‘a v rovnakej c~aej mene, použije referenčný výmenný kurz určený
a vyhlásený Európskou centralnou ban~oti v doň predchadmjúct dňu uskutočnenia učtovného
pipadu. Týmto kurzom prepočitany v)da‘ok na EUR Uživalel‘ co Žiadostt o platbu (zučtovanie
p‘edrinaacovania alebo refundácta)

4. Ak Uživateí využíva sysléni predflnancavanta, tak v predloženej Ziadosli o platbu (poskytnouc
predíunancovania) použije kurz banky patly v deň zdantlel‘noho pinenia uvedený na Učtovnom
doklade Následne prt Ziadosti o plalki ~zúčtovanie predQnancovania) uplatni poslup podIa
odsekov 2 a 3 tohto článku V7P

5. Ak Uživater využiva systém predínan“o~‘ania, je povinny prtebcžne sledoval‘ a kumulativne
narátaval‘ kladnú a zapomu hodnotu vzaiknulých kurzovycli rozdtelov Tento zaverečný
kuinulat.vny prehl‘ad vzniknulych kurzovvch rozdtebov je živatel‘ povinný prilozut k Žiadosti
C plalbu (s príznakoni zaverečna) Ak zc záverečneho kumulalívneho prehl‘adu vyplýva pro
Už‘vateb‘a kurzová strata, máze v rámci Ziadosti o platbu (s priznakom zaverečná) požiadať o jej
proplatenie. Ak zo záverečneho ku,nulativneho prehl‘adu vyplyva pro Uživatel‘a kurzový zisk.
Užvatelje povinný tuto sumu vrattl v súlade S článkom 10 VZP Postup podIa tohto odseku Sa
eplalni, len ak kumulalívna suma kurzor‘ch rozdielov presiahac 40 EUR; suma ntžšia abbo
rovná 40 EUR Sa vz~onine novysporiadnva.
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Priloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku

PREDMET PODPORY

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Budovanie prvkov a podpora opatreni na zvyšovanie bezpečnosti
dopravy v obci Kurimany

Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-001-006

Aktivita: B2 Zvyšovanio bozpočnosti a dostupnosti sídiol

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK68 5600 0000 0034 5215 0003

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Platnosť od: 07. 05. 2002

Platnost‘ do: 31. 12. 2028

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Kurimany

4. AKTIVITA PROJEKTU

DÍžka realizácie: 7,5 mesiacov

Začiatok realizácie: 15. 11. 2022

Ukončenie realizácie: 30. 06. 2023

5. MER4TEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód názov MJ ciel‘ová čas pinenia príznak
hodnota rizika

8201 Počet I K — koniec Bez
Počet vybudovaných, realizácie projektu príznaku

zrekonštruovaných alebo
modernizovaných zastávok, U v rámci
staníc a parkovísk udržatel‘nosti

projektu

B202 Počet vybudovaných, Počet 1 K — koniec Bez
zrekonštruovaných alebo realizácie projektu príznaku
modernizovaných U — v iáinci
bezpečnostných prvkov dopravy udržateľnosti
v mestách a obciach projektu
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Can. e.Ikem
J.dneoková 0.01 Cn Cet‘. colkom Cn DPH * DPH (EUR) CalicovI O41f‘VI“I“ PÄopdva.n‘ vid.*y (EUR) V.cný popis výda‘*u Sob .anovsN. etiky Ubvaá‘.nis n.wlwMno.il„‚sov výdr‘ku Skupina vdnkoe „‚má ~104kS P084t MJ DPH (EUR) (EUR) POZOR ak$ dodáv.i.F výde,ky (EUR) výdavku výdavku

n.plati.f DPH

~atalflopldiafDPH9~6.S(2) (3) (4) (5) (8—4 55) (7— Ss 12) <8) žjad~wrao ‚i,piss DPH ~ 78 (10 (II) (12)
Hlavni .l,tM0a: 82 Zvyšovat‘). b.zp.tnosti a desnupoosal sidi.l

. Pat‘qoke ‚ lc,~4on-zo
zalrávliovacej dlažbBudova,,. prvkov a po®~. 02, . Sio‘qbné . o,,‘.a,a,,~ ‚~.‚~pa pach Rowočea sa.~&~ «a,a,~n. b~ý~ Raalbďa s1s‘ebných pác je

Opelr.Mn.Zn,yšovaw. b.zpea,os$, pace ‚o ‚iý6ko Cpi 100 12 402.30 1240230 1488276 14 882,78 DopnI Č ‚enpo‘“~m i‘~hn‘ninná Z dówdu napinena
dopravy“ obd Kw,maoy otšlará‘.c~ cony . dolov a ‘~nInpov poojeklu,

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00
SPOLU 12 182.30 14 812.70 14812.70

N&o“ žted.IaIla: Obec Kunimany

Inoaarovaný mgionálny
—— Rozpočet projektu

MINISTERSTVO
INVESTICIÍ RICiONALNEHO SOZVO)A
A INFORMAT1ZACiE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Názovp,o$ktu: Bucovanie prvkov a podpora apeiron) na zvyšovanje bezpečnosti dopravy v obd Kunimany

Pdodfr,á os: Poioritni os 5 - Polestny rozvoj vedený komunitou

Šp.cmctoý eter 5 1 2 Ziepšenie udržaletných vztahov medzi vidieckymi rozvojovými centrem, a oh zázemím VC vorojnych siužbéch avo veoejných infreš(rukt&ach

Oblnfpodporj, B. Dopravné prepojenie a dostupnost sídiei

Spoh“anoov.nt. pvkpevku Spokdlnancoyeiols I I I ‘~‘ .polun.neonnls
zceMovýcheprjynepflh 95.00%W.n~ojozá-qov z 5,OO%PkIe. DPH? NiS Výlkaprkpavku 14 llS.621oo4vneniých ‘ýdsvkov 441‘1Cet0v‘8ht,a,~~~‘ I 744,14
i°ýdavkov(%) COV‘%) žIad*Č~P0#3a I an~sžovnosdž‘s&nJ‘.

Priloha Č 6 ŽoPr-rozooč.n projektu

EURÓPSKA ONIA
EUROPSKY FOND EEJ

PEGIONÁLNEHO ROZVOJA





Initrukol. * upozonwnie k vvolneniu rozpočtu projektu.
Rozpočet pr~ktu Sa nevypracováva v detailnosti v—kazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súviziacich položkách.

všeeb~C Q pripade doplnenia daltich výdavkov vložte nový éadok a zada≠e názov prialušného výdavku. Riadkyje polrebn‘ vkladar sak, aby celkový sůčet zahřňal aj novovložene radkyne tajte na sůnad údajov uvedených v Rozpočte proetu a údajmi uvedenými vo fonnulári ŽoPr ako aj v datšich prllnhách.

Q pvipde, ak Sa nieklorá Z beniak rozvieti na Červeno, uvedené indikuje logickú diymj, údaj chýba, alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu
„zev aviaciw “lázov výdavku za uvádza v agregovaných logicky aúviasacich položkách (naps stavebné práce stavebného objektu. sortvér XX. licencia XX. stroj XX, služby marketingt. XX a pod ) patrracicb do prislušnej anupiny výdavkov

se i 2iadater ~‚berajte len Zo skupin výdavkov která su ‘elevantná pro prislutnů výzvu a hlavnů aktivitu.na vydav OV J pripade. ak as na danú skupinu výdavkov vzfahuj. vlac agregovanycyt logickysú‘ns.acich položiek (napr. v ramo skupiny výdavkov ‘t2l~Stavby‘ se budú reatizovaf ttaveoné práce na stavebnorn objekte 01 a stavebusom objekte 02), ž.adater uvedie každú položku v samoslainorn nadku a
Sn Pec 1) skupinu výdavkov zopakuje.

Merná jednotka Ziadaler ~edier mernú jendnolku (napr. ks súbor, služba

~ !iadate( uvedie počet MJ lej iatej agregovanej log.cl,y suv siacej položky.
Jednotková cena bez DPH (EUR) !iadaser uved.e cenu za mernú jednotku bez DPH.
s4ec(S)

~;:~rm bez DPH (EUR) Cena celkom bez DPH Sa «ypočita automaticky vynatoben m jednotkovej ceny a počtu merených jednoliek.

Cen. celkem S DPH (EUR) Automaticky dbjde k prepočšu ceny na cenu s DPH Rozpočet znýti hodnotu zo sllpra S O sadzbu DPH 20 V pripade, ak dodávatel?zholovinef predmetnej položky rozpočtj nie je platcom DPH, polom je potreoná uprevif vzorec v pristušsiom riadku tak, aby Sa jeho hodnota rovnala hodnote
st(pecp) stípcis.

~ ‘ EUR ~iadater uvodit sumu výdavkov ktoré si nerokuje asD oprávnené. V pnpade, akjejiadate platiterom DPH nesmie byť výška nim nárokovaných oprávnených vedavkov vyttia ako je cena celkem bez DPH uvalená v stlpci 6 V pripade, ak žiadeter nic je plaliterom DPH nasmie byt‘ výtkacvi opvávnení vvd.vkv ) .ásokovanýcn‘ oprávnených výdadeov ‘~šva ako je cena celkom a DPH uvedená v tIpci 7 Výška opvávnenych výdavkov zároveň po aplikácii micru Spolutnancevania zo zdrojov prispevkov nasmie vjeti k pre~lmutiu výšky stropu prispevku uvedeného vo výzve Ak by k tomu malo dčjtf, je
so cm) ziadater oprávnený znižir výšku oprávnenyds výdavkov alebo micru prispevku tak aby masimálny strop prispevku nebol presiahnutý.

Zr,r~;na‘ vydayky (EUR) Automaticky důjde k výpočtu výšky neoprávnených ‚ýdavkov v závislosti od sko‘očnosd č je žiadater platilerom DPH anebo ni..

Vecnýpepls vydauttu V rámo vecneho popisu výdavkov žsadaler špecanikue jednotlivě výdavky z hradiska cnn predmetu resp rozsahu V pripade, ak výdavek pozostáva Z viacených položek agregovaných do logického celku, je potebné tieto položky v rámci veasélto popisu výdavku bliššie špecilikoval‘

Ziadaler vyberie z roletového menu prislušny spótob alanovenia výtky vydavku.

v pripade, ak bela výška vydavku ttenovena podIa stavebného rozpočtu ocerieneho autorizovanou osobo!? predkladá žiadater eke prilohu rozpočtu projektu oópiu oceneného rozpočtu stavby,
2 v pnpade. ak bila vyška výdavku stanovené podr. uzatvoranej zmIny a úspetny-m uchádzačom ako ‚ysledlnom vykonaného verejného obstarávania, žiadate predkladá ako prilonnu rozpočtu kopii sejso zrntoanu a to vrátane dodatkov k zmlune ak eeielujů (žiadater nepredktadá komplet
ookurnentáciu k VO, lůno predloži až Po nadobnudntri účinnosti omluvy o prispevku,.
z v pnpade, ak bole výška výdavku stanovená pnes4unnom trhu, prodkladá žiadalsl abo prilohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z pnieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum tillu vykoná žiadater v súlade S inštnjkdami uvedenými v kapitole 2 2 2 Prinjčky PO pIe tROP k prenetu
“eretného obstarávania, ktorá je dostupná na http‘JM.rev.mpsr.slQindex,php?na‘lDsl 121&navlD2sI 121&slDs57&ideIOg%.

‚ . . tiadater Stanový výdavok podra najkatuálnejšej dokssoientécae, tj. ak disponuje uzalvofonon zsnluvou S úopetnym uchádzačom použije hodnoty zo zml.n,y, ak disponuje oceneným rozpočtem stavby, ate neezimuje zmluva S úSpešným uchádzačom použije hodnoty z rozpočtu Stavby, voSpotob stanevenlav$kyvyd.vku sáelkých ostatných pripadoch, ek neetistuje zinkne ani rozpočet stavby použije prieekum trhu.
SE pec (Is)

n zmysle zákone č. 13811992 Zb O autonzovaných archilekioch a autonzovanych stavebných ‚nžinieroch v zneni neSkoršich pradpisov. Rozpočet musi byť ovesný podphorn a pečiatkou autornzovansj osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné ba pre stavby
a zanadenia. ktoré sú tučasrou stavby podra jej charaktent a projektovej dokumanteos, Pm samostatné zarvadenia a samostatné hnuterné ved. resp. súbory hn~terných veci je potrebná zvouť iný spžisob stanovenia výdavku (zrnluva a virazným uchádzačom, alebo pnieskum trhu)

Všetkú podpomnú dokunentácau suvisiacu s určenim výšky výdavkov žadatel uchovava ve svonej dube a v pripade požiadavky MAS túlo dodatočne predloži na ůčeny schvarovania žoPr (napr dokumentácia Z verejného obslarávania, originál dokumentácie a pod,)

0. pripade, ak se preukáže, že žiadater uvadni v rozpočte projektu sumu, ktová n.e ne podložená relevantnou dokumentáciou, MAS jev závislosti Od tentirikovanech nedosttikov oprávnená znížif výšku zodpovadajucich výdavkov uznal výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit‘
ivě právne nástedky pn schvarovan ŽoPr resp. v aúade a podmienkerni upvave,ymt v zrntuve o pnspevku Uvedené nemá vplyv na postup MAS ph identifikádi ‚edostatkov vo verejnom obstarávan, kterého yroledkom bela zmluve súspašným uchádzačom a na základe ktorej bole
danovená výška pristušného ‘ýdavkuvrozpočie.

zdovoduuenle nevbienutnotti Žmdater zdbvodni potrebu daného ‚‘ydavku z hradiska jeho ektuálneho yvbaven.a (tesdinickych kapacit a oslov projektu.

SE(pec (12) Lpozorňuj.nn, že výdavky, dor‘ nb sú nevyhnut,‘ pr. real,zicbu a doabahnuta clerov projektu . sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktor‘ aD zo strany žiadatera nedoetatotne odóvodneaé.


